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بِعئمل!بربخىكنم

"يَةلَاُونالَاوَالذِينَيَغاَلُونَائَذِينَ):خَوِىهَلزُك"

لأالعغايمالدصدق)1



االا!أ9

.رعايتههاوحسنبةضا،!ااعترافاوالِدَىروحإلى

لهمتعويضاوأطفالىزو-كأ..الصغيرةقافلتىإلى

مم.يةلموايرأتتدو

وقىاثهم.دينهمبعظهـةتذكيراجميهاالمس!كنإلى

طيه!ة.!طلةولوالعونلىقدممىإلىكا

المضواضعا؟!دا!تأهدى

المؤلف

Sal
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تمم!به!

نوارينالهقعهداالدصورالأسعاذ

الأوسطالشهرقبحوثمركزمدير

-!دراساتبشبمهامنوماة:الدبللنصوصاله!يةالدراساتإن

للنقد،تعرضاَوأكثرها،البحثعندالموضوعاتأشقهـى،مقارنة

المختلفهً.النظرولوجهات

الرازقعهدد.أعدهالذىالقيمالجثهذاالدراساتهذهومن

و7دابها.المجربةاللغةفىالايهنوراهدرجةءلىللحصولتندبلأحمد

وبينمالكربالقرآننصبعنالمقارنةمجالقنديل.داختارولقد

اختلافءلىالمسلمينبالمفم!ربنالي!ودالمفسربنتأئرمدىوبيانالتوراة

اسعخدامف!العربيةخصائصتطىيقالمفسربنهؤلاءومحاولة،العصور

وا)تأثراتأذيراقضيةهذابحثهفىقنديلد.تناول.الأطيةلغنهم

وهو"رشى9يف!يةالمفسربنبينمنفاختار،والإسلاماليهوديةبلمين

إنه-بثوالعلمودالقدبمللههدومضسري!ماديودشراحوأشهرأكبرمن

الع!دلغةءلىبتطبيقهاالإسلامعةوبقومالمنا!جأثرلمجتفىمفسر(ول

.مبلؤدا

!ذهخاصةأهه-ةإءطاءءلىالأوسطالثرقدحموثمركزدأبولقد

فىبصوثعدةبإصدارقام4إذحبثوالإسرا:بلمبةدبةالي!والدراسات

زالمرحفإنالآنأما.والأدبوالتاريخالشخمب"تناولتالمضمارهذا



.رائدةلدراصةوإ!االب!ودىفالدبالف!رمجالفىدراسةبقدم

الهربىيةتبةللم!يقدمأنا!وسطالشرقبحوثمركزليسعدوانه

المفيد.الجادالعملهذا

المردرمدير/011/8491فىالقاهرة

نوارفيالهزعبد.د



مسطمنى

وعبقريتهمفكرهماسابرلهأعنوالاعلانالهتأكيد1علىباستمراراليهودخرص

يضا،ي!الملوسيعل1إلعحر1ومنذ،الااويىوالتشتتالاضطهادعحورقبلمامنذ

وأنهم،الوسيطا)اصصرفىضاصةبصفةالهـصبقريةهذه!تطورالفكرهذاارتقاء:

ا:الاحتلالللاضطهادنهباباستمرالىأوقعهمالرذى1ا،لعهئيرحظ!مدانمساينعون

يوذلكالاضطهادهذاأسبابيذكرونلااكابرنو/وا!ق،الدنياأنحاءشتىفىوالترد

وعقولهمأيديهمقدمتهلمانتيجةالاسزوأنه،لهمحسدثالذىاالتثفظ

.الظلامفىحيكتمحبوكةولأمزإمرات،متطرفة"أفكارمناغزعومةتهموعبقر

الاصالةإوهلىه،االزعومدةالصبقريةئل!ميهأملا،"ويرددونهاليهودايزاعمهماذاك

اللىىاللبحث1صذالْىقذنميلاالرازقاعبداالدكتورالباحثالناأث!بتافق!دالزائفة

نأ-لعقلاواال!فكز1،اعمااله،االلتاريهخئهاستقرابعمد-بىالعزلنقارىءنقدمه

لتى11الفترةاتلكلْىخاص!ةوبصلفة،الاجنبىلمللفكلرنقلةيسوىليسوادإاليم

ا،بداعاحركةوأن،معهمااليتصايشواصدرهافيهالهمالاسلامسماحةأفسح!

حللقاتفىحيو!ه!!دوركمانلم!اتقل!يداالاتنش!لموالفكرىالفنىوأنضغت

بصعةال!صباسىالعصرابان1بفدادفىاللشرق1فىن!ككانسواء،بيةالمصاللرلى!

منهاالتىا،نهلاالمختلفةالفكلركنوزمناحتواتهومااال!حكصةدارحيثحاح!ة

العربيةالنتبةيثرىاليومال!مازالاللذىا!تراثانفائسنلناوأخرجواالعرب

عدليهايطلقكماكان-بلادا،فرنجدخلتحتى،وشاعت،و!دابالعوم.ضحىق

الذديئ1وعلمائه،المربية1الفكرية11بكلنوزه4الثسقت!كنافاذا-لرسي!االعصسفى

التى1الاسسلاميةوالأندلىافريقياشمالا،لىإوانتقلنا..الافاقشهرتهمط!افت

فأننا،والاسلامالعروبةبظلمتمتعينحياتهمفتراتأزهىاليهودفيه!اعاش

مناح!دانيهيسهمبقهلصمالذى-أهذابحثهفىأثبتقدأيضاالباحسنجد

أحسواالتىالحلاتأفضلفىحتى-؟نهالمجالهذافىالمتخصصينالباصثين

المعرإىالفكلصدىعلىيسيممنقولاأبداعاابداعهمكانوا،ممانبالأمنفيها

الفلسفى.أولأدبىلمأواللغوىالمجالفىذلككانسواء،بأ!فاظهوبلالاسلامى

اسحنقراءبعدا!صربىللقارىءب!حثهفىاقنديلاالرازقع!بدالد!ثورأوضحلقد

اليهوداوليحساالذرفىاليهودالعبالأقرةاول!عكأن،والمصادرالأبحاثمنالمديد

لعلطءألا!س!لامى،للفكرنقلهسهوىاليسوافكرهمبعمقوليدونمنزلتهمرنع



يدخلهالمالتىالمناطققىحتىو"نه،عاصروهمأوسبقوهمللىك21المسلمين

كلهذلكيرجسعالباحثنجدأفكارهماوانتعث!ت،الميهودفيهااوع!اشالاسلام

اليهوتخمرجوعنلما.الاسلامىالفكر1عنأخدتالتى1ا،ولىمصادرهالى

هذاأنالباحثلنايذكرالددنيويةالىالدينيةالأمورنطاقعنوانتاجهمبفكرهم

فىالمسسلمينعلماءاعبقريةعليهانتكالماصسورةي!كؤنيكادفظرهمفىالمتطبررالفكر

.أ.عنهمونننلا،الأاندلس

انه:نقولان،الفيراءوب!حثهاللباصنهذانقدمونحن..نستطيعهنامن

العربى1ا،سللامىوالفكر،واللعربيةالاسملاميةا!ح!ضارةأنج!ديدمنأكدقد

منابعهمنعلمهماستقواينأ.للىالمسلمينعلماءوأن،أصيلث!املجامعفكو

وأق،منهجهوصدق،ا!فهكراهلع!عقايهلبتو(اقد-ا!سنةاوات7القر-ا،صيمل!ة

وسهـعةعمقذالكفىانهوأعا،اليهمايسبقالموفكرإبهـبراعةهذاأ!ددقدالباحث

الجحادةإالدراسةهلىهتكونأتبالمركزالبحوثوحدةوتفخر،بهم!اعرتاحلاع

نأالبحهوثوحدةتأمل!لما.ا.الميدانهذافىالمتخصصةاساتهادراباكورةص

الجدب!ة.بنفسمماثلهدراسهتاصدارمنتتمكن

حربمحمدالدكتور
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لرخَيملىخم!إاالقهِبغ

سم!يم

اددَه.هداناأنلولالنهتدىكناومالهذاهداناالذىدلهالحمد

هـىالنفسفىأَثراًوأعظمهاالقبإِلىالنصوصاقربأنثكلا

،ا

مناللهحباهاماممقدا!ىتقا!اللهعندالاممرفعة،ءوإنالديشيةالنصوص

وعقائدأخلاقءن4تحتوبوماالنصوصتلكمنأ!زلهبماالأيمانئعمة

بها.يتمس!ون

وتوضيحوتفسيرهابثرحهاوالاهتمامالديفيةالنصوصدراسةفإنولهذا

شغلتقدحميدةمثلمنإلعهتدعووماوترهيبترغببمنفي!اما

ذستطيعماقدرنحا،ل-المسلمن-نحنكناوإذا.نزو!امضذالأَذهان

أصبحعصرفىبشعالبمهالنمسكفىونرنهد،الإسلامعظمةنسعرجعأن

اللهصلىأرسولايقرلكماالجهرءلىكالقابىضديضهءلىالؤابضفيه

فردوأَنادراستىفىالمجالهذااضشيارإِلىدفعنىماذلكفان،وسلم4علإ

خدمةفىالمثرفبماضجمهاا)*ربقةالأَز!رجاءمةتقودهااىاالاشلامقافلةفى

-،دىقدر-4اإساههلثرفلىي!ونأَنوأَردت،والمسلصينالإسلام

الاوانلالمسلمونتركهوماالإِسلامعظمةإِبرازفى.-المجالهذافىوعلمى

ومنوققاةنهمالانوىالدياناتأَصحابمن.ساصريهمف!رف!أثرمن

مناهـجب-نإلمقارنةطريقهعنيم!نموضوعاًلدراستىاخترتالمنطلقهذا

الإسلاكل!يةالمناهـجبهذها)يهودتأَثرومدى،واليهودالمسلصينعندالتفسير

متوسصنالدفييةنصوص!مأيهوداهؤلاءءالجومميف،التفسيرفى

ا)-هودئ!ر!"واخترت.ذلكفىالمسلمينخُطَى-لمجيرحدالى-



وأثيراجمر!نبتبروهو،الجثلهذابوضوعأالمرطنالفرتىالديانة

.كأرا!ادلىاا!رنافىوا)تلمودالقدبملل!دومفسريهما)يهودئراح

لاعنباراتادراسةاهنج4موضوعاًونر3رشىءلىاختيارىوقعوتد

ب-نرة-مةبمتز)ةيرتمتعكانأنهءنفضلاالمفسرهذاأنأَهه!اكثيرة

ذه5أهه-فأنإلا،ا)-وموإلىبىل،الوةطالعمصرفىاليهودمفسرى

امتدتا!ازارهاآن5وإَزرأ4*مبالإيالعؤا،4فضارْلمنفضلالناقوضح

د13بر"مأإن-يث،الإسلامةيهابعث!لماىاالمناطقإساإوصاتحتى

ووتم!تهامت!إملةالإسلاميةالمناهـجأذررلقشنىي!ودىمؤسوأولي!ون

ن.)و-ظمماأرءماىلىو(نه،اقدبماالعهدلنصوصا)يهودىاتفسيرا

!جالاتفىمناهجمنالمسلهينعلماءبتبعهكانبماقبلهايهوداعلماءقأذر

بمذهامأةدب،نههعازرشىأَنإلاكأالدبالع!سبرفىوخاصةمختلفة

نقا4ذ)كءلىوفرزب،تفاس-رهفىواستخدمهاباًتقربكاهاالمناهج

ءلىآوذاك،إقيدبماا)*،دا*ةءلىوطبط"ايةالهربخصائص.نلكثبر

ءظ!ةءلىردل!ا4لإءبالاسا(!د-ء*اتوسطفىيثلىلمأَنهمنارغما

.ا)وسبطالعصرفىانتث،رهوما-ىالإسلا!الفهـر

أربمإلىمط-م؟دضلالدراسةلهذهأ!دأنءلى)فىامأوجدتوتد

ىا"ار-ا)تةن!ث،ة-لىالموةوفبالص!راسه"اا)تعرضمنلابلمىكاننقاط

.أتا،ودارنتدوإغامحتىراةاثاتدوبنيدايةتذا)بهودعند

ة،5،(وءمروبة4أيهوديراا)فصوءلى:لىالا8هِالنقطةفىالبحثتفاول

أدتالمر!لمفةمعوبات411هـذهأنوك-ف،أنفهماسبربيناقدماءبين

هناكون3بقدمااةلازاالنصوءرهذهتفسيرعلىالشدبدالررءلىإلى

لى4التلغةفىتض!ضلاىااصهوباتاهذهمنبحضأوذكوت.غموضمن
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.اصعوباتامنذلككيرإلىضبطهاحولوالاختلاف

"ءإولاتءنأحدرثافب،!ا)-حثتظولفقدالعاذيةالنقطةأما

حولايهوداطوائفبيناختلافمنحدثوماالقد؟ةاتفس!رواالشرح

منبىمضأوذحرت.ومذاهـبفرقإِلىاليهودلانتهسامنتجةالعفسيرهذا

ممثلاا)توراقا!نصابتقنينقاموااذرناالمضتلفةإفصربناطبقاتمشاهبر

اتاهودات!وّنمعاًومتهمااجماراب.اءرففيماذلكبعدوتفسيرهالمشفافى

.التامودرنب-نالفارقوبيفتالا"وريفلميهىأَولىالبابسواء

ا)-،ودأَحبارب*فعمحاولةعنللحدبثتعرضتالثالثة1النقطةوفى

سيريةالتكلبىقواعدها)شيخهايلبدأهالاتفسيرثابتةواعدوةأسسوضع

احمبرباوانتهتعثرالثلاثةبمقاييسهإسعبلالحبرتلاهثمالسبعة

بلةتأَنإلىرالقواعدالمقاييسهذهفصلالذىالمجيلييو!ىبنا)يعازر

-صا.التوراةُتُمفرَحُقاعدةوثلاثيناثنعان

-بىزج!هاالمدخلهذامنوالأَض-رةأراب!ةاالنقطةإلىوصلنافإذا

اكأوااي!وداعنداشفسبسافىاتظ!يدب"االمناهـتءنثالحدبءلىاشتملت

الفردول!لىأوالجنةا!بَرْدص!"كا!ةثاكلم!ابرءوسجم!ت

اذصردوساواجنةابمعذىالمقصودَارضحأَنالنقطةهذهفىواجتهدت

.منه!والهدفالأَربعةالمناهـج15هذوما،هفا

لجسهااششملاىاالأربعالنقاطصهأها)تقإيمءلىحرصتولقد

ا)-"ردءتدسيرالتصمه،هـجفىأترديدواإتطوراعةمتابيمكنحتىالمدخل

(سلافهموخطواتلسيردمتابهتهممنالرءمءلىأَنهوحيف:ذلكبعد

ذبرتا4لهكانوالساميم"الأ-تماءيةوالعواملوالثصإفةا)ببئةشغير(نإلا

ذلك.بعدح!ثكماإيهوداءندربةالتفامملميةاوقطورمسارفىبنبير



ثلإثةالىا:-ثاقسمت،لاس-ثب"مهدتالذىالمدخلهذاوبلى

العالى:النحوعلىأبواب

ءلىابرابهـذاا!ئتهلوقد"وعصرهرءى"وعنوانه:الأولالباب

فىوجهودهاوزيمالجاهلىمدار!"بعنراناالأولالفصل.فصولثلاثة

للب،ودوالف!ردةالعؤاة-لةالأَوضاع،افصلاهذافىتفاولتوقد،التفسير

جتبإلىجنبأيوةمع31ىوغيئقهالنمودتدوينفترةتلتالتىالففرةفى

ماهـىا)"ءملهذا11اوتاذتَاا)فترةوهـذهالقددمالعهدنصهـوصمع

كاؤتوتاك،!يماج!ءوْابصترةا-ءود!اا)دد!الف!رتاربخفىتعرف

والمسلمبنطا)ي!ودب-نوالثقافىوالف!رىا!جتماءىالتفاءلافتراتأولى

الأمر،"الدوتحم!وثقافت!ا)يهودحياةفىخاصةأهميةلهاكاذتهناومن

أبرضآالفترةهذهوامتازت،المسلمبنبثظفةمف!ري!متأثرإلىأدىالذى

وبومباديثا.سورامدرستىبهماوأَءىاليهودبةللديانةمركزينأكبربوجود

ا)ت!سيرفىمر،ودات!!اوذكوتةي!طالتعيمنظمءنبالحديثتتعرض

عامة.بصفةالدبىالف!رجال4فى

نجم؟أفولتاتالتىالفترةءنثالحدبالعاقالفصلوبثمل

ا)يهـودبةوالثقافةالف!روانتقالبلوانتقالهاالشهرقفىالدينيةالدراسات

زطور-بثالاسلاكلقيوالاند)-رإفرليترياثسمالفىأخرىمواطنالىكل!ا

،ا)ت!-برمجالفىترصصيةأكثر4تفسيربمدارسووجدتهناكالتؤ!يهر

مروانيدءلىازدهـرتأىا4الل!وبالمدرسةهىالمدارستلكأهموكانت

القدبص!العهدبنهلىاءضتأضرىمدارسجانبإلىيالقرطجثاحابن

.وروحاقياتوفاسفةتشهريعمنعلإ"يشتملوما

رش!ثتصيةتناو)تا)-ابهذاءنوالأَضيرا)سالثالفصلوفى2



فيرهفىالعامةوالمؤذرات،وثقاؤلمتهوتعلإمهونشأتهمولدهعنفتحدثت

ر!ةىتركهماثمالنقلطركقعنأومباثرة3كأأخذالذينوالاساتذة

أومنامجأوموْلفاتكانتسواءهـالدينىالف!مجالفىآثارمننفسه

علماَأصبححتىاسمهورفعوا،دربهعلىوساروامنهجهأشربواتلاميذ

أ.البومإلىاليهودىالدينىالتف!يرأعلاممن

التفسير"ؤ!رشىمنهـج"وعفوانهالبحثهذامن:العاقوالباب

:فكلسلأربحةجعاتهفقد

النص،لغةمنرل!ىموقفعنثالحدبمنهاالأولالفصلبتناول

صية31والأدواتالحروفلمتث3وعبف؟سرهاوةم!هات!املوء-ف

كما؟شرحهفىالمختلفةمعانيهاأبرزوحيف؟..عندها)تفسيرفىبالغة

،!يةالزمتوصيغهاوجذورهاالافعالمعرثىتعأكللعنثالحدبتناول

الدين.فىتفقههجانبإِلىلوبأعالماًكانرشىأنمعهيفءح

تحدذتأبالماذور1)تفسير"وعنوانهاباباهذامنالثاقأافصلاوفى

؟اليهودىالدبىالفكرفىالمانوروماعامةبصفةالدينى"الما4ثورةضيةعن

كانمدىأَئوالىالتفسبرمجالفى،الاقوالثورما8"نر!ىموةفوما

كلأساسألهبىالنسبةدشكل(ص-ححتىعا-4واء!مادهالما!ذو!بهذاتمس!4

كانر!ىانإِلىواقتهيت،ا)لتف!جمرفىمنهجهعا-هااء-مدالتىالاشس

.فى*+تفاةرهالسلفأقوالمنالماثورءلىي!تمدأ-شافى

الكتابتفسيرالبعضيس!يهماأَوببعضبمضهالكتابوت!سير

نأفيهذكرتوقدا)بابهذامنالثالثالفصلموضوعهوتاببال!

؟،
الذىا)تفسيرفىالوحيدالاسلوبهوببعض!بعضهذالكتابتف!يرمنهج

نصفىالبهود.نالمتشك!4النمله-فيةالنزعةذوىبعضبهيكلشرف



-ق-

لذلكواضعينعليهإلاالتفسيرفىيعضمدونولانفسهالقديمالعهد

سبق/قلىكان!رشىأَنواتضح،الفصلهذافىمنهابعضأذكرتشروطاً

بنفسببعضبىهضهال!تابتفسجرأسلوبانئهاجإلىالمتش!كينهـ؟لاء

وضعوها.التىالشروط

تحررمدىلمناقشةأَفردتهالبابهذامنوالأَخيرالرابع،!والفص

وأساليبهاترامميب!اوببانالقديمالعهدعبريةخدامواسفاللغةفىرء!

دراسعهفىالإسلاكطالاخو!والف!رالعربيةالمناهجمناستفاد:هلالمختلفة

بسبقهلمالمجالهذافىجديدأاستحدثوهل؟..القديملا*الدللغة

أَوردنه.فماإيهاإِألصضندتتفاسبرهن5أَمشلمةذكرمعكيرهإليه

الاربعة،بفصولها)بابهذافىرضىتمجتوضيعمنفرغتأنوبمد

بفصوإ"والأَخيرالثاكالبابوهوالب!حثهذاأَبوابخئامإلىالاَنذلمق

الفصلفىتناولترشىلمنهجمقارنةدراسةفيهأَقضاولحبثالعلاثهَ

.للأح!امواستنباطهتفسيرهف!المس!لمينأَثرعنثالحدبمنهالأَول

لماخلافأوطبقه!بهاتأَثرمدىاىوإلىالمنامجهذهوصلتهكيفوبينت

فيه.)سلاىعربىأثرأىوجودنفىيحاولونالذينالباحئينبمضفيعمه

فىرضىمقدرةعنالحديثيقناولالبابهذامنالئافىوالفصل

هذهتناولقديطونب!ادالبحث(نومعبالعوراةالتلمودوءزجالتفسير

منه،ر!شىوموقفاتفسيرافىالما!ثورعنالحديثعندضمناًالناحية

وجعلتهرشىدفعتالتىوالاهدافالدوافعيتناولمناالرديثأنإلا

النصينهذينعلىتفسيرهفىبمفهد

تفسيربينمقارنةدراسةع!لىتالبابهذامنالأخيرلَالفصوف!

وقركوأررتأَثرومميف،بهاللاحقةأَوعليهالسابقةوالتفاسيررشى



ريثىوضعالتفسيرفىجديدةمدرسةالباحثوناعتبرهمالمفسرينمنجيلا

أساسها.

منإ)ب4التوصلأم!ننىمافعهاأوسحتبخاتمةالب-ثأقهعتثم

الي"ودى.،الديرىالف!رمجالفىرهىضخصيةأهميةمبيناَنعائج

الفاضلثنلاشتاذىالجزيلبالش!رأَذقدمأنإلابسعنىةلا...وبعد

الاس!ندريةباَدابالل!وبةالعاومأستاذظاظاحسنالدكفورالاشتاذ

العمل،!واصلةفىلىء؟نخيروصإن،البرثهذامولدمعىعاشالذ!

الرقيةا"خاتةص!مرقيسالمجيدعبدبحرمحمدالدعتوروالاستاذ

افهإشىتحتالبحثهذاإتمامثرف،لىكانىالأشمسءينابباد

-لىالهملفى.عىالفعالةمشاركتهلهأفىوأن'4بواهتمامهورعابته

عاتقه.علىالملقاةالأبراءكثرةمننعلممماا)رغم

المؤلف
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المدظ

.أَزفسهماال!رببنبصنفهمها4وص!وباليهوديةالنصوص:أَولا

حولاليهوديةالفرقواختلافالقديمةوالتفسيرالشرحمحاولات:ثا!ياً

ذلك.

.القدبمالعهدفىالتفسيرايباسا:ثالثأ

التفسير.فىا)تقليديةالمناهـج:رابعأ



اتفسهمالعبريينقدماءبينفهمهاوصعوبةاليهوديةالنمموص

اخعافواوإنوهم،المقدسةبنصوصهموقليقأارتباطاًإ:!ودايرتبط

%!بماَفإِضام،اسلاماعاجمهلمو!ىجصعأتهـاونسبسصالنصهذهقدسيةفى

اثريرمةاأَوا)-وراةعايهايطقا)ىا)خمسةءو!مىأَسؤارانءلىبتقؤون

.،مافىالممشمدةوهى،اشكاايهاإبتسرسطلاا)ىالأَسارهـىوالؤاذون

تحفظوإنحياتهموتتظيمءور!مب،يمْ!لقكلاعلاهامحت؟فىا)تشراةوقضم

المشاكل.ب!ضانص!احولوازيرت4رابفىا)-ءض!

أتصاب!ذابصطدم!ايهودىاادبىااف!رامجالفىا-احثوا

.تتاففىصاملااعتماداًايهـوداعاب"يمتمدا)ذى-إتوراةإ-المقدس

سواءمشاءل.نحِو)*أثيركلاثرة31نظراً،إماهـاقبةواالدينيةمrثئو

اإحتوى-يثهناْوقاقا-4إلىتهونسبنقسهالشصتو!-قفإحيةكلن

تص+ادفاىااإشاحلآْهـموءن.ا:!*،ءلىاهذهذتضهنهالذىالفكرى

عامةبص!ةاقدرماا*هدانصوصفىيجدهاوالز.المجالهذافىا-احثا

يلى:ءا

عاش!ؤدأتوراةباايهإِاللهأَو-ىوا)ذى1)سلام4عابكلويصىأن)1(

إقديرما11،،دزصوءربمضنجدبينما.م،قعثسالرابمالقرِنحوالى

ءلأراءزة-فهرطودلبزءنافترداهذهبمد!(إِلىترجعاْيديفابينالتى

د!ئؤأذئادازيالسفروكذاك،اوقتاهذاإفيممللاالمثالسببل

اتروىااىايدعواذىاالأَمرا:اربخاهذابعدكتبانهالمصادرجميع

نفسه.مو،.!إلىاقدبماإ*هدانصصصبض4فسبفى

قدانهاثافىاا(لموكسفر.شثربنوالهالثاقالإِصحاحفىورد)2(

رضى()



ي!وذاملك"بوشياهو"عهدفى!وسىذوراةمنم!توبةنسخةعلىعثر

كانتالتوراةهذهأنمعهببدوالذىالامرم.قالسابعالقرنحوالى

عهدفىاحِ!!1311!نيدعلىعليهاا)هثورقبلطويلةلفترة)1(منسبأنسبأ

الإصحاحهذامن13-8منالفقراتبذلكقتحدثكما"هويويثباا

سفروجدتقدتباءاا)شافانا*ظييماا)!اهـنحلقيافقال"بهاجاءحيث

!فافانوجاءف!رأَهلشافاناسفراحا!ياوسلم.اربابيتفىالشريعة

افضةاعبعدكافرغقد:وقالاَجوابالملكعلىوردالملكإلىال!اتب

أَضبرو.اربابيتوكلاءا)سمغلءإءلىيدإِلىودفعوهااببتافىالموجودة

!ضافانوقرأَ،سفراًاهنا)3حل!ياأعطاققدقائلاالملكال!اتبيضاقان

المكاوأَمر.4ؤيابمزقالشريعةسفركلامالملكسحعفلما،الماكأمام

"شافان!و"ميخابنع!:ور"و"شافانبناحقامر-"ا؟اهناحلقبا
ولأَجللأَجلىا)رباسأَ)وااذ!وا:قائلاالماي!عبد"عسايا"وإكاتبا

عظيملأَنهو%داذئاا)سفرهذاكلامجهة3مني!وذاكلولاجلالشعب

اسفرااا*لا،1رسمهامإاءناأَنأَجلءنعاينااشتدالذىارباغضبهو

."عابناميتوبهوماحسبايعملوا

نفسه،موصىإلىتنسبكلهاا)نصوصقلككانتسواءحاكأىعلى

هذهضاءتوسواء،ا)بعضيةشقدكماايهإينسبفقطمنطبمضأأنأو

فِيهشكلافمماءلميها11،-ورتمثمافىمنا!نلفعرةنسعتأَوانصسصا

اْنهاءلىمؤكدددلاا"تدللاأَيديفابينالموجودةالنصوصهذهلغةأَن

ماإلىتصلاىاا)ز.ت-ةالرورةأَنإِذ،مرةلأَولبهاكتبتالتىالكة

الإصائلى.الديقالفكر:ظاظاصسند.)1(

7191القاهرة.تاطوالدر

ابحوثامعهد.25صومذاهبهأطواره



ءلتابط4))بنجسبا)ذى-ال!اتبوعزراموءىدينعامألفمنيقرب

!ض،ئهـ!وا)شه--را)تطورمنل!شعرعرضةالنصوصهذهلغةتجهل-الئوراة

-!
نلهسأننوء3.اللغويةللقوانينوطبقأاخرىلغةاْيةث،نذاكفى

احددثاعندالقضاةسفرفىنبد-بثنفسهالقدبمال!كدنصرفىذلك

"2
نةا!دثاب،افاظهفيهاضمحاوالبدوىالاساوبوانثودضها"دبورة"صن

أضف.السفرهذا"نالخامسالإِصحاحفىيظ،ركمانمةالعنبوتببراته

ا-4.تكأتراتةءناب؟ودبامروماامديدةاازتارب!-4الأَحداثتاكذالثإِلى

أيهـودادف-ىانحدأَ-ياناًالىتصلكانتوالتىاتوةوااض!سفابين

والدراساتإمباداتافىاستخدامهـاودنصكل.ستخاطبوحدبثكلغةلهتهم

،ابربةاءلىا..يةالآروسا*يانا)بابلىالسبىقترةفىخاص4إوبم!(فةالديتقي

اقدبمااههدار2نصوروايةرجومناحدبثاا!لمهىاابصثاأَفيتهكلاذم

-فىيرثهوماومنهـا،اقدمافىموغلهومامنهاكلختا.نمة)1(مصادرإِلم!

بهض!هابصنومزجانصوءلىاروايئفىخلطمنذلكعننتِجوما،كلتأَخِر

.إشداوا"ابصور-ثاإِليناوصاتاْنإِلى

هى:أربعةمصادرإلىترجعرواتهأنإلىالقديمالعهدنصفىالعلماءأمجاثخرجت)1(

اسميطلقالذىالمصدروهوم.قالاءالقرنإلىتاريخهويرجع:اليهوىالمصدر-أ

القديم.الوطنىالمبريينربعلعلسايهوى

اثماليةانيلإصمملكةفىم.قاثامنالقرنفىتقربباَوقدكتب:الأْلوهيىاالمصدر-ب

الخطوطفىيمقانالمصدرانوهذانالثالقاللهعليعلماألوهيمالميطلقالذىوهو

.(92صالدينىالفكرانظر)يتاولانهالذىللموضوعالعرلِضة

وثمله،الثعيةبالأططيركثيرايهتملا،سمجتيعىنثرممدروهو:التثية!حدر-%

التثنية.ضروهوايوراةأضارأخرواضحةبصورة

دخلتاطواة!وهذهم.قالخاسالقرنإلىناريخهويرجع:الكهةحواهـىمصدر-د

الابلادىمنالعودةبعدونحميهاعزراعدفىالتاريخهذاحوالىالتوراةنصإلى

شبهم.فىوالسلطانالقوةالكهةلهؤلاءكانتحينالفارسيةالإمبراطوريةظلق



ءنرراقوبالأَاواحز.ائاذىامويىبينافىمنيةاالفعرةكاذتفإِذا

لإ-داثكافيةافترةاهذهأنسلمناواذا،الحدهذاالمتطويلةال!إتب

القولالىيدعوذلكةان،أنفس!مالقومولغةالنمىلغةفىتة-برات

شر-هاومحاواةتانصىوءىاهذهلمفلالقدماءا)هبريرينذهـمصعوبةبمدى

اقديماامهدانصفىجاء.،ذاكوبوْكدإخمعباامامةوتبسهيطهاوففسيرها

-ث-و4،حواالمنبرفوقاتبا)3عزرابصعدكان-بثنحه-اسفرؤط

ءلىاءاذباعزراووةف"م4ويوضحها)ءتابلهمبسوخاسراذبل

وعناياوثهحءتئيابجاؤ-4ووقف.الأَمرلهذاعملوهالذىالخشبصنبر

يا3وماوءيشاز-لفدابايع!ارهوعن.ءينهعنو!مسياوحلقيا:أوريا

4لأَذا"ث،بكلاأَمااسفرااءزروو-حَ،و!ئصلاموزكرلا4داقو-حب-ثرمفى

ارباعزراوبراركالئمعبكلوةفوخحهوء:دكلا:الثمهبعلةوفكان

أَيديهماشاف!ين.ينآ.َآميناصشعباججهوأَجاب*ال!ظيم4الإِر

وثربيا.بإقصغوبثوةالأَرخسإلىو-وههمءلىلاربوسجدواوخروا

و-نانزايادوبووعزرياوقاباوم!ياوه!وددااىوشبتوع!وب/قوباب

فىوقراوا.أَماكهمو:الش،.باثري!4االشعبأَفهمواوا)إ،وبونوفلايرا

مابل)9(."اقراءةاوافهصوهم!ا"ىاوفسر:اببيانادلهشريعةفىالفر

كانفقد،اخعباعامةءلىبفةقاصصرةهذهاتفسبرواحالشرعطيةتكن

ءلىوال!إءْلينوكهتلمعه،اشعباررساءمعايةالمتواالاجعماءاتيعقدعزرا

ءابهمغمضو"اا)ثريعةكلامو)-فهمهـم،"ماجثرحالديتيةاموره

3*ةاواأثمبا%ءيعآباءرؤوسا-تمه!الثافىايوماوفى":فىصوصمن

)2""4أشريهاعلاما-فهم!هـاال!اتبعزراإِلىواللاوبو!ا

8-،:8نحيا)1(

8:3نحميا)2(
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ى-ااإو-ودهادرتبةاانصوءلىابصعوبىةالاعرافطكنكحتاومن

فَىازتو.وا)تب!-طحاشرباأ!يامايستدءىكانالأَمرأَنوتإ:،ودالقداىا

"تها!5!تلمفةالا3أَثوصهورأتاخذا،و-ودةا--ءور.ةاإثلم؟

:كلىفىااا-مدا:،وأ

نءاثافاالأَياموأت:اراثاقاالماوكسفرىقالقدبماله!دوحدثنا

ث(م.قيا896-672)ءاوذاعلىمل!اًآحازبنحزةياالملكقولىؤكل،

المحصنةلأورثدآشورملكبسنحاربغزو.حاولةمنذلكب"دكانو..!

بيثهمحدبثمنداروماءالمدينةهذهحولرجالهوإِرسالهعلإالا:الفضاء

كإ،اأربرثاقىوبواحوشبفحلقبابنا)باؤيمؤقال،:حزقياا!ر-إبين"

ا)ذبنا)ثمبمسامعفىبا)-،ودبةت!لممناولانفهمهلأننابالاَراكليةعَببدك

.(1)1(السورءلى

بمرورا-،ودااسنةأَءلىتعبرتقدالمنةاأَنكيفذوضحالحادثةة!ذه

وهـذا،تخا!ابكاكةبفقدرنهاكادواأَنهم)درجةشتقا6قدبل،الزمن

ن.قفبرتقدةيها*ةاات!ونأنولابدكببرأفىمنىاإبلمهةاطب-مىأفر

.امبربةبا)إتوراةالاولىاةالهِوضعيوم

ا)تنقيط:علا!ات.اقبأق

تب3قير:هاتدو4بدارفىت!ن)3ا)قدبمأعهدانعصوصاناإ*هـوفصت

ا*-ررونان3ر)مإِذ.4إ!دتافااتنتيطاوءلإماتالررعاتقواعدحسب

اتضور-طانظامأَوا-ركاتاابفظاذالمثبعدءرفماإلىبمدقو?لواقد

1اثاتءأ4"ب1أخباكأأيضانظرأو.2إ-:81ة3اسواث،1)" 7 : f-!ا



هذاوأذ-)1(ومضبوطةومنقطةسثلمةالنكل!وصتلكتنزللمحيث

اللغةوءلماءالماسورةعلماءذلكبهداست!ملهثمالجاءوفيبدآهقدانظاما

ا-ب-إرازتوكأانبمدإِلابتم3ااتشف-طازظامإنويقال،حَيّوجآمثال

وحان)::زفى-الىوابناثبرابنأَيدىءلىوذلكا)تلمودت!لممنا)يهود

:اإ-تقاة!اتا-راوبرودا!دما)قدبمامهدارصفةالمءليهمتعذرقد

قترةا!.،رةابهذها)وضعواستمر)2(."4ا)مبربا)الغةفىاانرقيموعلامات

4دلازداءتدراسةوبمدذاكبعداستظاعواعلماءهمولكن"الوقتمن

لا!حركاتةعلامات4بإِضاذوذلك،(r)المسورقالنصدض!واأنقرون

،الهوامث!فىوشروحللث*روفواصل.للعرةيموعلامات،للنبروإِيضارات

دقرأَأَنا)وقتذاكبدي!ودىءلمقدورفىأَصبحالمملهذاوبصضل

)"(."ادينيةاكعبه

:سصالنصبينالعضارب:أمأوإ

صعربةهناكنجدالنصؤراءةلفطعلاماتوجودءدمجانبوإلى

والخلطا)تف!اربعننشاتالتىتلكنفس!االعصوصداخلمناخرى

ءرضها،فىوالمصادرا)رواياتاختلافثم،ا)نم!سعىهذهبينالموجرد

بماوالهصلالتصوءلىمذهفهـمف!ييرةعقبةوجودإِلىبؤدىالذىالامر

واإددLأب،وداامبدابايىتئرارالخاصالنصهذاذاكأَمفلةومن،بهاصاء

فىموسىعلنزلقدوالتقيطوالنبرالحركاتنظامأنفىوتغالىالقديمةالاَراهبعضتذهب)1(

.اليعودوالماعلماءعصرمذفأمعروكانالظامهذاوأن،ذلكبعدإلايدوناأنهإلاسيناء

العهدنموصات5قرافهمتعذرهوهاالمقصودولعل،101ص7-يسرائا!اوتر)2(

فه!ها.تعذروبالالىالقدبم

له.طبقأالأخرىالنخصححترذلكبعدمعتمداوأصبحوثمحيحهضطهتمالذىالنصوهو)3(

يةالعرالدولجامعة.بدرانيء!دترجمة.69ص.14-الحفارةقصة:ديورانتول)4(

..64911المامرة.إلابيما-الطبعة.والن!ثروالترجمةالاْليفلجنةمطبعة



أخروجااشفارفىجاءماحسبسيدهببتفىع،جير-هايقضهاناواجبا

)1.11ا،وب-نوااتتنيةوا

تعددإِلى11،لاثةالنصوءلىهذهببنوالعضاربالاضتلافبرجعوربما

"

4.فىرا!ا%إءأكأاا)تثري!يةبالاكلوربتعائةياوخاصةويهااباتالروم!ادر

ا)نيا!ية.ء..ورتهافىم!داةو-معهااتثنوىا

:و-ثرقيقهـالنصوصطاوضبطاللعةتقعيد:رابط

لغتهبطبليعةالالمامهوشاملبوضوحنص(ىلفهمالهامةالا"!ورمن

و%صائصها،وصرفهاكتحوهااللغةهذهبجواقببتعلق01جم!خومعرفة

بثصبتعلقالأَمركانفيذا.والمسمحدثفيهاالدخيلثموالخاصةالعامة

الانعحالأوالاصالةمدىومعرفةالنصهذاقتوثبمناكأكدو-بمقد!أ!

اتصرءلىاوفىأنصاهذافىالل!وىالاستخدام4بيسهحءاومدى،ؤ-4

ذوولىةإِننااو!تاهذافىاقدبماامهدانصءلىذلكطبقفإذا.المتشاءسة

اممهصدالثظامبهدخضعمدلكل)مفهـومهص!وبكان!مد!اىإلى

افتراضءلىوحتى،وحرفوفعلاسعمإِلىنحيىد.اًالج!لةوقتحسيم.النحوى

ينشاكان")الاحيانبمضفى4فإِقا)قد.اءكعؤلاءعند4ل!وبفطرةوجود

بهاينطقاىاا-روفااسشبدالء،تإتوراةافىوغموضهالنصاشتباه

اظروفواا)مطف)-روفالم!.اقوتعدد.الاَضرا)بعضم!انبى،ض!االإنسان

-ن3وا-و:معناهاةتأْقإتمييزواإربطإالسواءءلىالواوتستخدمحيث

مت!ام!إفىثماذيةأَوسبحة"عى)1تفيدوكذإك.صينئذ-ذلكمع-لان

4،!2،أ،ؤييئْ-،تثنيةْ*خروج،1)



.أَن-ثلصا-عندما-إذا-أَنمع-لان

.)1(1(تزربباَالأَدوات

-صجفىأحالاوعذالمث

-قبتوث!أيركلماتحظىت!نلمالن!سصهذهاْنذلكإِلىوبف،ف

هـحتغافىه.وزوؤيررف.وصمناسعبعدق؟ذلدوضبحوقد.اصصعنكل

4بامح!عوا!ذدو)2(.دفاا!بَوكرذاكبمدعايهاأط!التىوهـكاوقدسبت،1

وشه*اتمضهموا،ثقؤكبناليهو!أَحبارتواجهواؤه!ةظلتالن!وصفى

،وذوحف"ء-34تف-رسبعلفىكثيرةإتعزالؤديمالرثدأَ)فاظب"كأد

مرةزادردبىصورداورودهـاأوجمهاالنمرممتباىااللغةعنغريبةلأنها)ما

-ةالعربأَو4العبرببمساعدةتفهمكانتوإنبذرلهاوإيعم!فؤطمرقينأو

حتىانمهمافى4صهوبشلَااتالأَلفاظاهذه.صل،بعدفيماذ)كوضحكما

اىااقدبماامهداءفرداتخاصاًاًكتابوضعالفبوىس!دباالباءونان

تف--ر"اس+ها4كتابءلىأَطلقوالمفرداتهذهحويفرواحددكلردَوردت

3)0إ(المفردةلفظةالبيرن

النمى:ك!ض:ضاء-أ

،1،ا*دلصدمهـ،ا2نصوق!هافىاقدءإءاادى4صعوبش!اتا)ىالاهور!من

ي!،للافقرذأَوكلهةوصودش!زت-ءم!وضطمئذن!صها!-ءلاتب؟تِاتْكاكلا

-تالدكتوروتقديمترجسة.،2ثصواليا!اللإهوتفىرسالة:سبينوزاباروخ)1(

7191القاهرة.والنثرلتاْلفالعامةيةاممرالهيف،خفى

تقررعندساتقهللمولكنها،مقدسةأنهاعلىرويتالتىالكتبعنعبارة:الاْبوكريفا)2(

كأيراليهب)1اليهبهذهكيتوقد.الآناعيهاالتىبالصورةالقديمالعهدأضارتدوين

.11القانوية

(Margolis,Max and Alexander Marx : A History of the Jewish (r

,people,.p.272 A Temple Book, Atheneum.9691 New York



أهث،4وهنوذوة"ب-،!الفرح!*ثاضتلافعنهب%قجءانكلاذفىمبرسدا

0111(.:9؟أ-روجاسزرفئوردتا)ىالفقرةتلكذلك

.اإختءارا،---ءاك3ر12افيثتكأبأَكأاأ-،ودا*ضسرو،!أَؤلىَوالتى

دادَرذدؤةواة،-"ص*وبةث؟لالمذكورةانمزرةاث"ه)حكاكلهةوورود

ت41ا!"،-او4ا)وررببإتر-صةان5خَ.وادركهاتعا،يقآوزبادةدون*فدا(.

الىرنب4إأدرا!ىاتاتقدمتأَنب*دحتى4بكهوضبتداولالفصةالوةَد

هَارلىابتاانهوذنمسبرهءلىزيخدكلا:حلا)وشطسالعحصث4ا)-،ودب

ر--حانوحاوكلماناسخامن)2(ترربفاًنقاتقدأ!دةاهذهاتأَاءلمتق!

اوشضاا)مصرفا)يهودفيلسوفىالفيهِسبمادباف!لكماا)تحمربف!.ذا

ءلىط"ا"3ةرأَ-يثإ!د!،4اموسىلأَسفاركفرحهخلالسقو!إك

4تر-هـتفىقىولتا-4إِيفش!ىاليأو)4الذىو.!فا!لما3اع5ت!ىآض(ا

-!لىءءَنالىأَ.سهذ-تمنأراس؟واب،وذال3منأ!!يهبايزولولا)1

زث-ى.نها!تررشىأَنببدووr()."الشهربت!ت!ع4)بإِو41هوالىذءت

كل-ح4واكه،ونجزإِثبتقسه-ه!ااصة311فسرقدحانوإِنالثرحهـذا

إ*1،4اأَن.ن-صتةقفىاف-وفاأوردداذىاإت!سيراتنمس!رذكقدذإن

.أناس!اءنتحردفتبذاكوإِ-،1ا"اذئاق*ى

قد1ق-!ها*،وفىلىاصنفؤرذاصذد3فىا)واكىخكلن4ةإِقإ-ال4أَبوءلى

اثثردأأتاكذثشراتمنتم..1أَنرقنمسبرمافىصصقةوصودفىقبب

خضوعيكونولهسيلونياْقحتىجليهتبينمن-ثشع؟وذاشقفيبيزوللا")1(

كلعىالبعضترجمهاوقداْمانتمنىشلونكلمةاْنالترجمةهامثىقجاهوقد.ا(صْوب

له.الذى

114صومذا!4احوارهاْ.ا؟-يئإصراإندبىأننكر:ظاظااحند.)2(

و!ر،أخرجه.78-77ى!بالعربيدالتوراةت!-ير:ال!يهوىيوصفليتجاءونسديا)3(

8أ3بارب!.يوهـديرنوربمبئنعكل-أنيآمحوأش،.ل!ه

http://al-m
aktabeh.com
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ا)تفيراِكالاتجاهبداد"منذالمفمعرونبهاقام!تايث4داتا-ت،1إِلااجس

مؤوا-نيفروحهـمويضتونهاا(سلفعَقالخلفبتظةياالاَنحىالدبى

)1(.ا!دداهذافىكث-رةأمضلمةوهناكالمخلصالم!بح.غدمق*ىالفقر!أَن

فىبرزق.ئو-ود1،تباينة4ب،شبابانصا4ص"وبمنبق!ال:قد

صهوباتمنالنصرءلىهذدتثتمله!دماضبحوذهِأتتسيرايهـمإِعار-وا

او-لىَ.نحووا)-رحاخف-راذ)اطيحيتطييممنوأولةإِدراك،أب-،للا

اقهديرماامهـدااتصوءلىأتبةبا4أذ،إِ.بإلفرةتاتماهأَولىالنصء!ذا4إبإِ

وأن..و!ىءلىؤزاتأ:ثاوإِج!إءهمتا)تحدءا?ت!اينالإربو!وقف

.و!ىءوتب-نيِنال!ت*ثاتإِلىيمتدزءفقارتطوهـتإك.،تدةَموسي

تدارسوامنوبينوبينه/ز،حيةمناتب3ا1عزرايدءأىا)تورادوتدوين

اإبإثرالاسلتفساربج!كا)فى.ىأفارقاهذا،اخر!ؤا--4ت.ا)توراةهـذء

اصعوبإتاهذهمثلأَنجصيعأن!لممفنرنذلكخو.ءتحب*بلأءرر-اًعلفا

هذاحدث،8،رهاأَبدابةفىإديفيةاوصالنص!أَصوإبذ!يادفأَنلابد

ريرهـفى311آنالط.زصيء*أَبفياًحدتكها.القديرمإ*!دا.وء!نصى
هـ-،

اضتالأففىمتمصا،اءربءااأرلصولاوقاةأعفابفىخاءمحةوبصه!4بدإب-4

المهجاتاكثرةإِلىذاكب*وث،رنجا.الإسلاءا!ت!صارإِب،نوا)تح!راءال!راءات

كانررم311اقرآتازص!معحدثماأتإِلاتالإِدلإااصدرفىاسرب!ةا

أَورصها:لأَدص-إباتمدبماا!دنماخحدثمماوقرذيقاًوض-وحاًأكثر

دَإا!وس،31ء،.4الله2،لىيإةاحررو311!بمانفرآنتلزىمنأَنأَولا

أَندحدثو)3.علإ،ميركمض.،له!ابوض!ا&اصبنبينحبأبزالهـا

او-ىو-ىأَنهش+حمدسصدناءاالقرآنذزولحقيقةفالمسلموناخىتاف

---ْ--100ْبعدكلوم!11،صائياتالإصاصدينىالفكر)لأ(
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صّوصلم5ء."سَ،،كل.رو
شصدبِد4ءَلهَ،-!لي؟وَ-ىإِلا!وَإِن،الهـوَىءَبيَنطِقومَا":ايهإ

وبف-ر،د!امبثرحب،نأَ.،رهقدوتعالىة-انهاللهوأَن)1(."ائقُوَى

أصاأَرئزَوَ!ا)1انصاهـذاهـكأإِدراكهوة،!هعا-"مباتبسؤ.دكلالك-إءلمين

دقِلأزأرَث،!ه4ًوَ،،-ى4َا--لَكلواوبِارَّذِىوَهُثموشُبَ"نإِلَأالْ!تَابَعَلَبْبثَ

-دوذ"ليؤ؟أيدإِبر-*وناإممله-نب-ن(ص)اصشيا؟وبرود21(.1(دُؤْ!شِون

ةالمءلىالأَوائلأحمساصبناأَءاذتإفاا)*واكللأ!ممنكانالقرآننص!فى

بثكلى3واتعامةبصفةالإِسلاموقكمخاصةبكل،نمةالمعَد"لىاخ!!اهـذا

ذالمثءلاساعد!ا-االأَس-ا!.دعا،ات"أَلدد،النص
.ى..سىوص!وبيى-!مسا

خحدثمثلماائلالأَوالمسلمصنبين(وا)تحزبإتالاختلافاتقلةأبضاً

.وبمدهصرس!ء!رفىاذ-لإِسربى

أ*رير3اا)!ر3نانصءتعددةؤراءاتو-ودمنالرءمءلىأَفى":ذانباً

َ

.ا)فرردكلذالخطورةالاولىا)و!لمةء:ذوتواقدالاواذلاورله-نأَنإِلا

الأَمرااخلافةامقرءنا)بعيدةء!.ارالأَف!ء!4وضالم!اصنبينثارهوانت

علإ4اذفق،احدمس!دفف!الم!روءإن!كىاتوص-دإِلىب!مح!دىالذى

خلاؤ"فىذالمثو-،-ث%ص،-*إًإساصصور.ناءلأوأء(7ن.اذطالعسصا.لصصفولحدو

إِلىلى1،21اونسهيدوهعهآناابنحذيفةتوص"حينءفان-تءثمان

إِلىر%"ادءغ!ارهأَسبع!لىن5حذبنمطءادحتىسعبدوأَةامأَذربي!ان

سؤرقفىرأَبتأكلد"أهاىىاوناس!-لىحذبنمةقالالرإريقوفى.4المدبت

أَبلىاً.عا-"بقوكلونلأ:ما)ؤرآنفىاب-يلفنللناسذرظلئنأَمراًهـذه

ه،نضبراءتة،اقرأنبنرعهإ،نحمصأَدكمنازإلصاًآْبترؤا!اظBوماقال

النجم.ةسوت)1(

اينح!ْةسه!ش)2(

3-دآية

063--آيه
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اْ:ثموغيرحد،ااء9قر
أَخذ"ا

ءدثا(قرآن

آ*اتأد1؟دااْ!وردَا
د.ثف

ا؟تويرئأ؟وزةا%*لورأَدشثةءيرهـ-اقرأءذن5بشقرا?بمإِن:ئشاون

حذبفةذهاب"نعإن4.!واصاناخذ!فبشث+!آضرالى)1(.براذإكهـشل

اخرسل،برعمربنتحفص،"إِلى-حمانفأَهـسل،%إلأَكلرإِخبارهوعثماتإلى

.اْراد.،أ*ودمر3بأَبأَبامفح:بالأ-ىإ!!وفباا-2إ

تىا.،وب-نالأعلىارةبقاإتا)رسهىلانتؤالَبينأزمف-ةافا)فترة

ذاكتاى3،5ر.موحدوش!ل!ءمفىوتدوينهوذو-يددالمص!فجمعصت

افتردإهذدبها-رحاووضه!وض%علماأ*ربىب"االمغةتق!يدمنلاحقةفترةفى

وتفصيروثرح،ةممفىا(سله-نمهمةمماسهـلجدأصهيرةةعاقتازءنى"ا

مبينةءرفبلمسانحاننزو)4مف%النع!أنذلكإِلىأضف.قماانن!حا)تحر3

اتوص!وب.ثاحا!4عابيترتبها1أ-ىإاالأَمر0أَقفسهـ،امال!؟بلغةأق

.ا)قدبما*هدإ-ولأذيركلاقيمهشثصأثاإاف!احولى

لن!.وءىؤ!مهمفىالأَواذلامبر!-ناصتدفتالتىالص*وباتحر-5

وتفسبروتص-بطحثرهـ!دأو)"إكباكأاْوقهف!ر-بمإتحدبهـجهلتاا!كل!د

ارو-يةا31-ب،تشظماذ-نوؤوأَح!اماًكل-تف-طين.ذة!يءلم-،مدههض!كلا

أقديمةءاإخضسبرواحالثشمراولاتنشآتهناومن.والا-!ماءبةت-ةالدب:

أت!رباأءلاقت!سصوارصفد4دبار؟-اوةرءاواذفوصودذ)كءا!أترقب؟

العربامماتبادار.141-121!سالكريماقانترقريض:شامىينال!بوربخ!دكتور)ا!

.م6؟ألاةانقا!.والنثرال!علباخة

ذالث:فىانظ؟

المثَتبة.اعرياناصعيدءحدتحقيق.جفع!الصردثصصمافىإا!تذ-ألقرءبطز-:

.5،91rيةاقياش

ية.المموألهضةسكتبة.صمودهإلوطبعبد:واللهإتإءأتالقب-



-13-

عصرمنذامتدت4تفسبربمدارءىو-ءوذت،كئبرةءصماعلوثرحه

واقتشارهالإِسلامظهوربهد01!لىالقدبمالعهدتدوبن

القديمةوالتفسيرالمثرحهحاولات

ذلكحولىاليهوديةالفرقواختلاف

(ذألات!صأ1بقمدأأدفرمبانىالاتصل:.،توىبعملكاأانؤ-!ثىثلأمما

"!تلمف!و?كط!أإ)يهأنفلرداذختافآنلابدحباتهأُسلربوننظيم

11،-يخنب4ادالأَفير-باة،؟..!كلابض!متوب3إاانصاهذاانيعفإذا.4بتفاوإ

فب،د":بر?!رفىضاصةأ!يمعست!ونالخلافهوةفإِنا"لصاشيةوا

إِلىاتهاحاا5ححأفئالأَس:بحتا."حا-ودنطاقفىيسيرانوالف!رالثقاةة

نه.إإدهِإف.وض!إقذدإتت--:واالشرحمنمرْبا-

ساءِكحر--حا-إِلمطتففيمإىا4ا،ا-وذاف؟ا؟اووكان!لى01كهوالتوراة

.وترحببوترغيبوقوأ!ماواوامرتا)يم.ئا4ترتوبهاايهودىاالفرد

با(ثرحب-ناوله.لىإلىا-خاجقدالنصمذافإِنمكتوبةتعا)يموكأَ!

ةيهوضعاذلىاا)وؤتبعدحاصاأَزا4بالمسمفمقةوا)خبسبول!التفمبر

ت!مدهالذىاكرةروااحقيقىاللمعنىالكإملفهمنااحتمالقإ!كلم!نصآى

نفسهإفصاخلاليوجدقدءاذ)كإلىآضف،بضدقالفحيمذاكلمات

3اقداا!هدانصعا!اذالمثقءافإِذا.فهمه4صعوبصقضزيدا..زرمن

إيهوداوتافسيرفههاحولخلافاتوجودببرركلانجا-آنءاحدإِلىأَمكن

اخثس+اتائب-قا)فىتيةافترةفا.4المختلفىعصوشهمفال!خاب!ذا

تهيرتافجمر،ابأجستدقترقكأ-.برهولشر-ا4قإمتالتىا(-اولاتوبين
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.والسباسيةالا-تماءيةالأَوضاعثكبلاتغيرتكما،نفسهااللغةفيها

اتارر!ص4الب!وداءصورمدارءلىقاصتفقدولهذا.النمىلأصحابوالثقاةية

تفسبربة.دارس)ذ)كنتوت!؟،ا)قديما)عهدوثرحأ:نحيرم!اولات

العا)ثالقرنفىا)نساْخعصر.نذافشمرتوالمن!بمأفىبانواالمكالتءشعددة

المدرسةبءاىالوةطا)مصنرأواخرإِلىالصدبقئشمعونبقبادةالميلادتبل

مدرستجه!منالأضافيونبمدهءنواع!هارشىبدأَهاإىا4النررنسب

بداوهيدلىعلا)يهـودبينبرمذاوربةرق!ورمنا)*صورتاكتخالوكلا

ا،دارس.نيىبقهإناو4لم!إصربمصإرضاومؤيدبىينصاالمجالا!أفى

الديقا)تراثمنولئلبكمبةات،1افىأ-الودىاالدينىالفكرخرج-ف

ق.ذلكبعدحدثاستوماوداتاهاتكونومنهماوالجمارا!المثنافىكألا

فما.بالمدراشبمبسىفماممثلاالفردىبمالطاءيى،1يغلباخرىذ!سيرات

.؟منهيقصدوكلاذا؟ا)-نمسيرهو

:إ!فسبرا

الأفهالمنوهوقارَ!رالف!لمنرا:لى9اله:ربةفىالتفسه-ير

المحرس-فىفوضعوه"")1(أعْلَنَ،كَثَفَ،أوْضَحَ"لع4ومعناهالمتعدبلمة

معنى!يدلِفْرُشْهناْالمةء-ات2(فاإصدر'"ا)ربفمعنلهم)-هلن

دالْرهَفىتفسبركلمةتدريفجاءوقد،ءنال!شفأَو4عنالإعلان

الأَصلىالنصإِلىالإضافةمنهيقصدعملبأَنهوالأخلاقالدينم!ارف

وأنوضوحاَأَكثربجعلهجديداًم!ىأ)نصهذاوإِءطاءتفسىرهالمراد

)3(."اإقدسةتب311علىتهتمدا)ىالاديانبهاقختصو!يزهَنجإص4هذه"

rص2-حديثقاسس:شوشان،بن()1 v v66091صيفريتقر،.ا

42:21بينلاو21(

)3(009305.Iالأ.Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol
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تعالى.قو)4ذالمثومناتبفيواالإبضاحمعناهالعربيةفىوا)لعفسير

وردؤوقد)1(.تَفْسِبرا"وَاحْسَنَبِا)حَقجِئْنَاكَالَّا!صَئَليَااتُوزَكَوَلَا

وفم!ره،فسْواَوبَفىْ-رْهيَفْسِرْهاضىءافَسَرَ،ابيانا:الفَسْرَ"أنالعربلسان

المرادكشفوا)تفير،إخطىاكشف:الفَسْر..مثلهوا)ضفسميرأ!انَه

لفظأوعلاموللمدإوالكشف"َالإِبانةوالفَسْر")2(."المث!لَاللفظعن

.(r)1(السامععندالمصرلمعنىأوضحهوآخربكلام

آراءة،ناكالاصطلاحفىاتفسيراأَما،)كةاخفبرابمعنىيشعلقماهذا

اللهحتاب4ببفهـمعم"بأَنهىأزرفياقمويفمنهـاذلكحولكعبرة

واستخراج،ءعازيهوب-ان،وسإماعايهاللهصلىمحصدنبيهءلأالمنزل

4ب،زاإحيطابحرافى-يَّانأَبو4عرةوكذلك".)4("وح!صمه(حكامه

واح!ام!ا،ومد)ولاتهااقرآناب،إفاظانطقاعيفبةعنيبحثعلم

وتظتاضرءيباحا)ةء)بهاتحمكا)ىومهاز-!ااخرجمبليةوا4الإفرادب

)5(0"لذلك

معىوشرحوبيانذوض-حهوا)تف-يرانيقالأنيمكنتقدممما

بلغةونقلهاعلإهابا)زبدةأَوالأَإفاظ.م!ىبتوضبحذلككالتسواءاض

الديتب4وءرالنص2علىخاء"بصفةهذاويطق،ال!انبأو،الشارح

لغةإلىنصأَىنفلفإنولذلك.وشراثأَحكاممنعلبهاتحيوىو.،

33أية،الفرنانصرة)1(

.20135يةالاْمير3610ص6-العربلان:منظورابن)2(

اطاىعيىءالبابى،هصا-وايويرالنحريرتفيم:عاصوربنالطهرعمدالغ)3(

./-ءم،691وشركاه-.

.م3591اطاكأالبابىمصطفىإء171ص!2َ-القرآن-علومفىالإتقان:"سيوظىالجَلال)،(

الكتبدار-.اثانية.الطبعة10،صا-والمفسررنايفسير:ىالذهين-دددكثور51(

.م6791اطدث!
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4الأراي4اترجهفا"والصرحا)تفسبرقبيلمنيهتبرالأَمطيةلضتهغير

-ء
)1(.1(المنصحرةيئتقديمامنهاأعثرتفيراحق!ةافىهىلانقلوس!

،ءبرهااتسةاموءىلاسؤارا)فبوىس!يد"ديالإمربيةاإترجهةااكوح%

اثاا":/بةاا):!وءلىأتاكتؤاسيرإِلاهىماا)فدبمالر!دأَسؤاركلق

ن.انصلىاورزر-5اةلمسأَالياحثونترضرواقد،الاعسعفارهذهمت،1فف-

لا؟أَمتفسيرأاخر-!صةاهذدف.ت:روهل،!خرىل!4إِخىالأَصاِيةاء-"

اتر-!هاأَما"وقر%!ةذفسيرب"-رفي-ةتر-،روَقسمينإكا!ترجمةفمسموا

ا(:4أمفىاإوافةةكلراعاةخأضرىأخةإِلىا"ة"نلام31انقلة،كااحرةبةإ

ات!-؟ريرةاةا)تر-5كلاأَو.ا*2:ر-ءا"لالأَسءماق-!ءلىوالمحاف!فاترببوا

.الأصلوقىرف-4اتظممراعاةبدودأخوىباخةصهناه،بيانلكلامثرح،ىة

ا)تر%!4أَنإلىاواذتهـفى)2(."منهرادة101إفبهكلمه-ميخءلىا(-اقظةوبدون

زفعمه-رأَىءقإدفالأَنإ!ف-راإِلىاترجص-ناأَوربهىاشنهسيربةا

ألهض!!ون.كأتصءبضىجلاب!ؤيثالدارصرقهممنوم*ناهاتصابتفربهو

زصأَىزكللاْذأَءتةدعنتوإِنتالأَحداتزهكأد8بمهماالمنمىالأَصك

بت--دثإنخاصةوبصفةأنصالمذازفبرهوأخرىلهةإلىلغةمن

إ)يها.المنقولباللغة

القديمة:وا)تنمسبرحالشرمصاولات

ء2ءر"آ.رءلىا)-،ودبها.راىاوالا-كاءيةاسيةالسبالأَحداثثان

اهيصداأسفاوفى511ثلةالىبتيةاصرهـىبالنصإوف-!تصاواصساكا،مإتارب!ىيةا

)1(Shereshevesky, EZRA: The Significance of Rashis Commentary

6391,on the Pentateuch. .p .06 The .J .Q .R July

الىيثةالكتبدار.23،24ص،ا-والمفسرونالتفسير:الذ!ىصسبنءصدد.)2(

7691r.
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فىيلعرأَقركلهلهذاكان.النصوصبهذهالشدبدوتمس!،م،القدبم

شرحاًبتناو)وغاالنصه-وصتلكإلىمنهـمإثؤفعنواايهوداأَحبارتحرل

أدث!ابترازهماضمسكاعلىلهموحثأايهـوداعيانءلىحفاظأوتفسيرأ

رتضه:"بمانفسهاقدبماامهداوكان.كلهاالر-اةلهمبالنشةيش!لالذى

حهوبوضيفسرهمنإلىالواقعفىبحتاجونواهىوأوامروثراثعاح!اممن

فينج!اوفىذاةمسطورةمأ-13اخمسةاالأَسفارفىاوارددامةالشربةاحى؟ام"

-ررتها،فقدتأنبهداررشليمحاجاتيج!حإوةإءاقستنحيعق؟.ن)م

خارجفىالي!وفىىاكمبولِا،ا،رشامفقدتانبمدا)ب،وفىبةولا

ب!!المحطةا)ظروفاجةمعااْو!ذدبرإ-إتاوفاءاتسعطعلبم،؟ل-طين

بهددوالأ-بار،ا)ضفتتفا!)1(اسنهدروناعلماء!مةحاذتثمومن

ابيثءوااجريدا1)جيل4بي!تدىتفسيراًالموسوية*ةالشربق!ءبر!كا

هؤلاءزفاصرجيلبعدجىيلاالمعلهونوقوارث،منهيفبدانو،الجدبدة

)2(."موضوعاتهافىوالأغلإيةالأَةليةوآراءومناقشاتهم،العلماء

كصوءلىالدينىإتفسيرا!يةبهامرتا)ىالأَو)يةاإراحلقتبحنافإِذا

ءيهـاتحتافمراحكعدةإلىتقسيمهاالمم!نمنةإنهالقديمالعهد

اص!ياسيةاوالأَ-داثوالثقافةوالم!إنا)فىمانب(ختافىفالاخرىعنا)واحدد

ات،راداتد،لينبدايئ":ذاستمرتقدالمخعلفةالمرا-لهذهوآطوالا-كماعية

:هـىسامةااراحلوتلك،4طويابصتردالأسلاىإهصسابعدءاإلى

الهيكلعصرفذمنهموالمثقفينوتضاتهمالبهودحكعا.يضممجلسأوءح:ال!هدرين)1(

إلىالهلرينوينقم،اليهودلونيتعلقماجمغقالنظركانتومهته.اثاق

فىوبوجدصنيرونهدرين،رجلاوسبعينواحدأوصبمينحوالىويفمكبيرصهدرين

رجلا.وكر!نثلاثةصوالىوعدد.فريةكل

21ص14-الحفارةقعة:ديورانتول)2(

_(رش)
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.النساخمرحلة:أولا

هناصى.يهوداءلىيدوتدوينهاالمشناوظهوراروادامرحلة

.ا)تا!ودوتكوينالشراحبخرحلةثالعا

.احواءىاأصحابمنالموة!ينأَوالمناطقةءرحلة:رابهاَ

:ا)نساخمرحلة:آولا

برشرحعانفقد.للتوراةالأولالمفسرهوالسلام4ءلبوسى4أنيقال

ضمنقدا)شرحهذاوأنووصاياأَوامرمنالأَ)واح4قتضمفمالأَتباعه

4بىففي-الكتاب!حرراذىاهـوموسىب،نسلمناإِذاهذا،قفسهانصا

ةيماوب-!تلفونيش!ونأنفس!ماتلمودااءفعلهذلكبالجزميمكنولاودونه

سفراسفراَي!ت-،اعانأقآْوواحدةدفعةاكوراةسطرقدموس!كانإذا

،3وا-د!رةالفورعلىمولىوسطرهاواحدةمرةذزلتأذماأوكملتأنإلى

:رقول-.ث)فافة)فطفةعشبهاأنه":اصدداهذافىبوحنانرابىوبقول

اقيتلىابنأَما.)1("عنى"كشوبال!تابجبدرصشتانذاهاقلتحجفذ

أ"ددافىاواردةاافى"رةباوبستثهدكاما4واحدةمرةذزلتأن!ايقولذإنه

)2(
اشاناهذافىاختلافات.ئهناككانفمهماحال4أبعلى.ا:03

وكأاصرأ-راءءلىتشتمل4توبىالم!النصوصفىفقراتبعضهناكةإن

اف!راتاأَوامناصراهذهوأَن،نفسهأنمىامناصلاتكن)مأنهاتحعمل

،ثبرأنبدذإكجاذبالى،اكصاداخلمنتفسيريةمحاولاتعنتعبر

الأَء.لى:لى:4اْصافى4"ورةا-"ط-4جىاءتالمققاربىةأَوالمزدوجةالن!كلص.ن

.3591rلندن.اثالثهالبعة1580ص3-يرائيلاوتسر)1(

كانواالبردىورقمنقطعةأىْاالفافةهووالدرج،7:.،المزمورمنوالفقرة

ا:03عدد)2(المفدصة.والصوصوالمعاهداتالوثانقعليهايكتبون
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:ةصمبنإلىتف-أنيخكنالنصرصتلكف!المؤ!رةافقراتاهذه

بعهحمها.معمنقابلةأومتهاربةاتةقىِإِءا-أ

اكاسض.منقعماتأوإض،ةات-ب

المقؤابلة؟الفقرات

انصافىبو-دأندونغامفمةالقديما)عهدنصوصب"صثقرد

زثرحا%رىفؤراتذالمثبعدنجدأنتاإلا،ال!موفرلهذاكل-ررات

تالمثت!ونوتد،سابقةفصراتمافىوضععلعهاتوتباىاالأَسباب

فىز-هـدماذالمث.ن:آضرسفرفىأوواحدسفرفىالمتؤابلةا)فقرات

بررء-4ا؟خإء.قىإثاز-"واالا"ولىاففرقينااسابعاالإِصحاح،اثاقاءسوئيل

اً!رتذاكوزجدا:يااخائانارءبةاهذهوابداء،41هي!إثبتاءفىداوفى

و-ياًلانتضحصقلاارغبةاهذهولكن)1(ا:17الأَولالأَباماخبارفى

أَندوننو)3الهي!لهذانجاءإتمامفىاللهرغبةبمدمالنبىناقانءلى!برو

سصبىالذىبأن-يضدثناإغاوا)بناءإتمامفىاللهرغبةءدمأسبابيوضح

فىنعودثم(13-17:12الأولامالأبأخبار)هإيمانهوايى؟ل

بناءفىدأودري4ودكاالهعمةنفسانبدننكسهالسفرمنآخرإءحاج

!-ذاداوفىببىأَنفىالثهرغبةلعدمقفسيرا!اب*طجاأنهإلاالهب؟ا!

اورباوةتل،عظيه"حروبًوشنعيراًدماًسفكقدأَذءوهوالهب؟ل

،ا-ربافى4الأَمامبالخطوطإليبدفعه(15-211:14ءم)الرى

nالثاقصموئل()1 02 I : vمنالجهاتكلمنالربوأراحهبتهفىالملكسكنلماوكان

داخلساكناللهوتابوتارزمنبيتفىكنطإقانظرىاللاثانقالالملكأناعدائهجميع

.1(الثقق

عاكنأنذاها!اكلناثانداودقالبيتهداودسكنلماوكان"ا:17الاْولالاْيامانجار

.1(ضققتحتالرب!دوتابوتارزمنببتفى

http://al-m
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انتورامأا-صلبوهمالجبوفيينإلىمنهمسبعةبتسليم-اؤولأبناءةءَا!ح"ا

1)()صمقبلمنفا-لى.ثلما i 7-: 21)y.

ءلىأدخاتةدت!ونأناجائزا.نهناأصتالتىالفقراتةهذه

ن.!داوأن!ء!وةلىمني!خنفهمالتوضي!!قفسيريةعفقراتا!النص

دَتابرته.واقدرماامهدانبندوبقامواالذينالنساخعمل

الخمايماتأَولإةصاةاتا-ب

نصوءلىإليار-وعباتُفَ!هرغاسضةنصصصروجود-طفالاوعما

2!،آرز*،-اؤ،إذت*3ت.رصفرفىو،!أواسفرامنآ-ركل؟انفى!*،1كلمْزابلة

ط.اوب8*وماوتوض.حتفسرجديدةإضافةتع!اىالفليلةال!؟لمماتب*كأر

-ورت!رأتاصةااوءمبةاموضوعففى،ةيهاوردكلاتؤكدأَوالفقرة!ذهمن

أَ-د!هاأَنإلا3ا)تورانصوءرمننصجمنفىوردتقداخمهاذجدا)والد-ت

ا!،كا؟فقهرةءن1(سامعأَ،للقارىو!ركيباًتوضجمطأَكراكاةةب*طى

رالأَرةءلأأَيإمكتطول31ىوأُ.كأباكاَكرم"02:12جا)خروفيفى

رط-ل31تحوحتاإددناواالإِكرامبفالترغب.إ(!لهكا)رببءطبكالتى

اتثت-ةا-ا)مافىاف!افىا)وصعةلنفسرجتاةاذا،الأرضءلى4أباكلانته

ءهاوأءكاليإكأَكرم"الفقرةهذهؤ!اضافضينهناثأنذجد5:16

ببدوأرطهيو7بإلىميهوباداودكتبالمباحوق"15-11:14اثاق!وئيل)1(

منوارجعواالثديدةالحربوجهفىأوريااجعلوا:يقولالمكتوبقويهب.اوريا

.11وجموتيخضربورائه

أجلمنثا"ولبىنيوناثانبنضيبوشتعلىالملكوأشفق"9-!:21الثافىصوئيل

اللذينا،ابنه!صفهابقالملكفاْخذ.شاهولبنويوناثانداودبينبيفماالىالربين

لعدريئلولدضمالذيناظهسةشا!ولابنهيكالوبقميبرشت.ارموفىلثاولولدكما

انسبةفقطالربأمامالجبلعلىفصلبوهمالجعرنيينيدإلىوط!همالمحولىبرزلاىابن

.11الثعيرحمادابتداءفىأولهافىالحمارأبامفىوقنلوامعا
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الأَرةلىءلى%،يراكيكونولكىأيامكتطوللكىك4إالربأوء،اث

ءلى%ير)كون3دواءى)اا)تعنيةفإضافة."إلهكالربب+يىكا)ش

اإدعواطوبلمةاا-باةاآنءا!السامعأوللقارئا)تلمكدمفالاءررةَ"!الأرض

ظاهرغبرمدوماقوضيحأبضاًبهوؤصد.)1("س!يدةحباة3ونستب!ا

4المتثتبالماسورقانصاإِفالإِضافةفإِنهذاإلىوبالإِضافة":النصق

.")2(بلمةطوفترةتذالمقدسةا)نصوءىءلىطبققدالمن!جهـذاأنإلىبضر

نز-4،انا!ىا.نت!ا-قأَوحاشيةعنبرارةالمضافةالفقرة!كونوقد

ولذا،للنصا)نحكرىالمجرىت!ترضماغاليأأذهاإذءأب،1اترفا-،ا!ب

ا)تعليقاتتلكامعلةومن،النصسياقتسلسلفىبوثرلاحذة،1فإن

ا!.،ذ-لدوشعفبهايئكروالتى15:ايوشعسفرفىيوجدءاإكل،ؤةا

فىوالمذكورءوصىخؤطعوهأَنسبقالذىالعهدومنِسَّىوجاد،راوبىين

ذاكبعديعودواقم5ء4ويعبروابوثمعصفإِلىيحاربواب،ن32العدد

ى-"الأصضاحيرقمولالفؤردهذهففى.موسىلمممن-خر!االتىالارضإلى

اربابمطس،ماىاالأَرةلىأبضأهمويمتل!وامثليإِخوتيا)ربيربح

ءبدمو!ىأءطاكماىاوذ!ا3و!تاميراز؟مأرضإلىقرج!ونثمإَله!م

وغتاءوضهاافضأةأَنذ!دحيمث"ا)ثحسشروقنحوالا"ردنعبرفىالرب

سياقءلىتأز!رأَى!ان3بو)ماإمنى،ست!امك!االفقرةمنحذفتإو

أ-!!ولاتهىا*ودةاأَنمنضخاًمفهومهوكلاض!تِحانتو)ن.الحديث

وامتلاحها.الأَشضعلى

إلىناقاؤ:اًتضافاىا4إتقابااالزقراتببننفرقأنيمكنوهنا

)1(;TheInterpreters Dictionary of the Bible, Supplementary Volume

437..AnIllustrated Encyclopedia, Abingdon,.7691 p
والصفحة.المصدرنفس)2(
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:الفقراتفىالتفسيريةالحواشىأوالت!ليقاتوبينالنص

بااتءرا!خاءراالموضوعاجتعاالمعقابلمة4ا)تحوبربالفقراتإن:أولا

.اتصاداخل.!يت"برارةأوكلمةءلىتليقعنبرارة4الحاشصبيما4كا

فهىو:برذاتاقاؤ-4بطريقةالنصتدخلالمضافةالفقراتإِن:ثافي.

،لاةىرأف!رىاا-ياقاتقطبمفهىا)تعاليقأ:بةالحاثأَ.اا)نصختسير

أخطاءطربقءنانصادخلتأَنهاإلاالنصخارت!ونأَنءت،1وقي!رو

)1(.الف،خ

دبم411أمهدا)ت!وينالا"ولىالفعرة%لالأنهالقولفىستطبحهناومن

تلقائياَالنصرشُعهنانطاماهذاوان،النصهذالشرحنطاممعهنث!قد

وانه:وثقاة!4ا)ناسخ!ريرقةاكظامهذاخضعوقد،منهي!ونأندون

تواصلة.طويلةلفترةاستمر

"رحاةاتؤ--را..راح!منالمرحلةمذهءا!والباحشونا!لماءاويطلق

اتوراةابخسخا)تدوينعصربدايةفىقامواالذينوهمالسوؤريمالف-اخ

أَوذ-اخسوؤررءوجمعهاكاتبأوناسختزىسوفررعلم!.وكتابتها

ءنررا.خذالتورادأَصحابوإيىرادْيلحكهاءءلىيطلق)قب"وهوكعاب

انام!ءوا.(1)رواة)أَئا)تنائيمءصرحتىبرىإ13الكشيسةورجالا)؟إتب

عزرافىجاءكهاللثمبويعله"االعوراةويخسخي!لتبالذىالحاخامهو

7:6"0(Y)

)11438..TheInterpreters .D of the Bible p

.1111rالقدس67010ص2-حديثقاموس:شوسانابن)2(

الربأعطاهاالتىموسىشريعةقماهركاتبوهوبابلمنععدهذاعزرا،7:6عزرا

.سوأ.كلعليهالرت!--%لهةَيذ-سباللكوأكظاه.أمرأئيلاذ
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ءفىراءمر.نذا)تورادمفسرى.نالاوازا!المفسرونهمإذاَفالتاخ

ات،خا.رحلةمدفئاخببامنهفإكإنبل،ارواةاعصرحتىال!اتب

4طويرإبفترفىعزرا./!دىءقبلموءى!رإلىء!ايصل-ىال!تهدمفىوبوغلهـا

.،هـرأمفسرأعزراويعتبر....و!عىحتىالنساخبعضروجدكاطفقد"

زوراةايىة)درنفسهأَعد4لأَزوإنما.ا)توراةن!ىخآوكتب4لازفقط)يس

ة؟-ة3اارجالويعفر..إِسرا؟-لفىالثريعةوالقانونو-دلموعمل.الرب

إِنهم:قائلاكأهمسبراابىنكتبوةد..الأَوائلىخالنسا!ينمناممبرىا

ةو-30ي!ةاثر.تفهه-نا)توراةوأَح!املقوانينوالمفسرونالياحثون

مه!ة3د)مإذأ)1(0،الأنبياءورؤكأنبوءاتوعلحواذ*لممواالأَوازل

تفسيرهاعلىيعماونكاذواو)نمافق!طوكتابتهاأتوراةانسمهـوهؤلاء

سواءنصسهانمىاإلىتترباتفاسيراهذهبعضوكاز.ت،وقوض!يحها

ن.فيهاو.االمزدو%4اكصوًرفىذلكنجدكماالناسخمنق!مدعن

حالأب"على.وحواشىؤعسفاتكانتأَو،توضيحيةإِضمافيةفصرات

انصأادبىااتفسيرامراحلأولىوضحوامنأولالنساخحانفقد

ء!رمنداءاببالمفسربنمنبمدهمصاءلمنالمجالبذلكوةتحوا،المقدس

ب،2.4ير%حاإثنانصإن)اذبلحتىاحوا:ىاأصحابعصسحتىارواةا

بى"ء!رابهودىاأف!راموْرخوابسحيهااىاإفترةا9و!ىالمكابىينأبمإلى

أ*س.رامرذاخلإطنوبسميِ،مباثرةعزرامنشبدأو:جحلوُض!ا..أ؟شبةا

ء4،وأوءثربنمائةعانعددهمإِنيقالالذيناكبكأىاالكنبمح!ةرجال

)12.(م.ق292-315)ا،إدكباالملقبافالم!شم!ونمرةلأَ!لجمكل،م

016ص7-افيبراونسر)1(

19-09ص.ومذاههأ!لواره،ائيلىالإعرالدينىالفكر)2(
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يا:لعتاذيما"لرواةا4مرحا:ثانباَ

ا-،وداهنة31تنب-4تجئابةالمقدسةوصللنصافاختدوينكان

منوء-رهاوةواقينثرائع"نا)نصوصتاك4تحتوبماإِلىوحكمادْالم

،

ن.أقدرماالعهدنصوء!بينماوأن.ايهودابحباةترتبطالتىالأكلور

لاءإمضأون3رقدماحوتثرتفسروت!ايقاتحوايهىأوإِضافبةفقرات

اضرىكلرحلةا)نساخمرحلة4نهابمعفبدات،سصالنصتلكبشوضيحيق

أَ!ىاتناؤيماتسصتهمعلىاصطاحوالتىالقديمةالدينىا)تنمسبرمراصلمن

كلمةو!ك!تنائىأَوتتامؤردهاالجمعصورةفىلفظةتناسْيموكلمة.ا)رواة

ف!إضرائبكح!هاءمنأىءا!اوتحللق)1("مقيد،متعلم:ت+ت2رامية"

نهادةفى)انساخاعكر3ضر11،مدبقشمهونمنوبمدهالثاقا!ي!لطزمن

الثا)ثافرنا4بدابفثهنَّاءى!ودارافتلا.جذوحتىم.ؤ،الثالثإقرنا

1)موسفعا،،المشنا)الشفويةا)توراةالشائيمجيلأَنتجوقد.الميلادى

؟رحلتبناةأرواعصرفىاتفسيراكلروقد)2(.(هلخااثرمدر،البرتحا

.بالأَزواجلماالا"؟4المرحاأَو،الا"ولىالفترةتسم!ةءلىالدبىالف!راصطاح

:ههاالمرحلتان،لاتان5ِ!المؤسسون"علي!منطلقأنوفيق

:المؤسسون:لااو

اووبدش"السوةريم"خانسااععحرأعقبواالذبنافقهـاءاأولئكوهم

ب!دحىي01وت!وينتاشسىفىوبدأوا،ا)نفيرأطوارمنجديداًطوراً

ن.تبدأا)فهقهاءهؤلاءايىحتكلر!،1اىاوالفترة.الشؤويةبا)توراةذلك

،بنتهوناورواه)3(وأَول،خالن!رT-بهدالذىوهواوصدبقشِمعون

.32(:14تك،26:8ا)!متعلم-كرر-اعادبمعنىشاناهالفعلمن)1(

1715ص،3-.حديثقامرس:ضوشانابن)2(

276ص،01ب،انمليرأولسر)3(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ذالمثفىاف!ثاءاكانيرثوذلكةالأَزواجحقبةوتسهى،وشماىلجيل

اىاالمثهةفىبيفثماةار-هناككىانوإن،ائخيناثفينيفاقيونالوةت

ةاكهتوذواا)ديف-4الأ..ورةيادةفىأوا:فسبرافىسواءبمايقوكلانعاذا

رريساًامابسهىالأثتصنافف"لعانفقد"عصرهمف!للإ،ودوالؤضاشية

وهؤلاء.)1("ادقذقافىأَو،محكصةبىرئبسبلقبكانةقدالثاق

هم:المؤسمون

:بوحثانبنساىوبو،يوعزربنب:ساى)1(

القرن.ختصفحوالى.الا"وليي!ينالم!ابحروبفترةثعاثاوةد

ماأَنهماالاالأولالزويُ!وِقانأَنهو،منا)رء،اوءلىالميلادفل!الفاق

مف!ابتعلقماخاصةالتفسبريةالا"كلورجميعفىمففقيمتدانمأي!ونا

.طوفبومفىا)قربىان.سأ)قىف!اضشلفافقدوالؤوا!ينبالثرائع

الأَربىلى:نِبتَاىو،حبَاةَرَْبنيوثع)2(

رء!ف!هيرقانول!ريوحناالم!ابىالأَ!يرالفقب!انهذاءاءسوقد

بوشم!وحون.اإيلادقيلالأَ!لَا)قرن.تتصفالىحهِال!سممونيين

:ةرب-:ابوشمكلوكان!ا،ثخارواةمؤس-ىمن"بمرو"ربلىء!ر-- اذلثا110لاا1-.

"نافربممبا--ذا:ىببو-ناا"ضب-وليرقاقوسبوحنااضءط!دةمندءا"

يروشعرافيءصلوقدأ2(.!4الإِسكندهـبإِىافيرحببنبوثعرابىهـرب

,Halpern.و.3()1 Joseph: History of our People in Rabbinc Times, p

9391.,Shapiro,Vollentine and Co. London

98ص،ه-،انيليرتسراو)2(

أيضأ:وأنظر

.35034.RabbincTimes 0 P8+!لاكاحأ"ه!!!أt of+أ
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حَتدرب"ا!يىمنأضسىمرةعادإنهوبقال+لاسفهدربن-أرئب4هربقىل

ا!ي!ل.خرابقبلذ)كوكاناسيةالسبالأ-والتبدلتأنبمدوذلك

شطحبنوشصعونةطاباىبنيودا)3(

اصنهدرينارئيسمنصسبنليثالذى!ثطحبنثروونعان

)1(اوىساالمل!ةوزوجتهيشالْىالإِسكندرترلىأَثفاءوذ)كا)فترةهذهفى

مذبىحةوحدرتوائماَزالماالفريسبيناضطهاداستمراروكانمالح!

شطحبنشم!ونوكان.الفربسيينفق!إءمنكببرعددض!تالاراح

2(.)(1الفرب-يبن.نالمكؤتلهماالذينضمنيقتلىلم"4أَذإلافريب

ءا!انقاباح!ماذواتفعندءاولذلكتسالوى4للصاحإضاًكانلاذ"

مناتو3بفاحم!لاخا41-ولدينيةءناقشاتفىمه،مودضك،اًَ!دوؤهينا

ورةيقه6ردمه،ءخشص!ا!ب!نواختلف.أتوراةامينلهاإِصابةءاكاالععور

تقديماة.ساحولوذلك"الثالصْجازوا"معهي!ونإذىااباىحابتصثودا

بعكمساناقرباتقدبمطاباىثاببؤيدل!ا-يثطوفبومعبدفىا)غربان

.ذ)كبؤبدالذئث!إخابخا

::نابطااوشمعيا(4)

فترةفىالسنهدررنرئاسةشغلا*ارواةاعم!رئرس!ى4كلناثنانوثصا

الأَضيرا)تمىففى،!أثافىاهيروانرس"?صفىاءاثحبثالمثافىا!ي!ل

قالو.أتوراداىمفصكبار"كأوبمتبران.لإدالمبؤبلالأَولالقرنمن

افانوناعانفغد!كذ)كي!وقا)مواحَتهما،ود!بنسلمنءاذا"هـاأَْ

ا)توراةدرساوقد.السنهدرونالمت!وديرندخوللبحرمالفترةف)كفىالماذد

19ص.الإعرائبلىالدبنىالفكر(لا

...--:-،؟-أ--،ائليمراولر)2(.
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حَتورربةالإسمنىأ%مرةعادإنهويقالةنللصنهدررئب-أ4هربفبل

.الهي!لخرابقبلذ)كوكاناسيةال!بالأحوالتبدلتأنبمدوذلك

:شعاحبنوشمعونةطاباىبناودا)3(

السنهدربنرئيسمن!بيثكلالذىهوثطحبنثم!ونكان

اوهـ)1(ساالمل!ةوزوجعهينائىالإِسكندرتولىأَنعاءوذلكا)فترةهذهفى

مذبىحة،حدْتقائماَزالماالفريشيناضطهاداستمراروكاناووم

شطحبنشم!ونوكان،الفريسيينفقهاءمنصدبيرعددضجتهاراح

)2(."الفرب-يبن.نالمكقتلههاالذينضمنيقتللم"أنهإلافرسعب

علىانقاباحكماتولتفحندماولذلك!سالوممصللصابص4اضأكان4لا

منبلتمءنوا)مالهلاخاحولديتيةمنافشاتفىم!المودخك،الىء!دوقيين

ورفيقه؟مه،ءمرهخشم!تبنواخعلف.ا)-وراةمنلهاإِ-ابةعاكأالعثور

تقديممسالةحولوذلك"الثالثالزوج"معهي!ونالذىطابلماىبتيهودا

بعكسأقرباناتقدبمطابىا-قيؤيدلماحميثطوفيومعبدفىالقربان

ذلك.يؤبدالذىروطحابت

:ناثوابطاشمعيا)4(

فعرةف!السنهدربنرئايطشنلا"َارواةاعصر4ئرهـىكلناثنانوثصا

الأَخيراتصفافىإ(اثأقاهيرقانرص))عصصفىعا-احبثالثافىافىي!ل

قالو.ْأتورادامفسرىكبارمنوبمتبران.الميلادقبلالأَولالقرنمن

اقانوناكانفذد،كذاكيمونا)مو)كتهماهودءبنسلمناعافىأ:اءا

اتوراةادرساوقد.المسنهدريرنالمتهوديرندخوليحرمالفترةتاكفىالسائد

19ص.ائبلالإصالدبىالفكر)1(

-.--...ت،َأ؟.-.،ائماطيضاوتحر)2(
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يضدضلاامإلاأنم،،"،طاباىبن،-بهوداثطح-قشم!ونعنوا!مانو!

اقانوقيةواا)تثريعيةآدارههافإنذلكومع.)1(!مثهماالدولةأمورفى

قليلة.(هلاخا)

:ويظىهلليلأ)5

فىوأَهه،ءاالمؤيسبنفىالاخيرإثناذاوشماىهللإل.ئكلمتبر

عحرفىعاشا.ا)دبىاكفسيرفىعببرأَثرمينقركالمانظراًالوقتؤف.لى

يعدهللإلأَنعصا،زمانهفىالمسبحولدالذىالبثودامير،!رودءر"

بابىكفىهلليلولد،المهروفةالىتةأَقسا.هاإلىالمشناتقسبمو!ع.ناول

الأَربعينبلغوعندما"البابلىبهلليلأحيانأيخلقبكانفقدولذافي"اوءايهق

شمجابدءلىتعلمحميثللعلمطلباًفلسطينالىدابلمنهاجرعمرهمن

يرافقضماىوكان.")2(المفسرينكبارمنيعنبرانكاناالاذينايونوابطا

اف!راتاربخافىعرفتالكنمسبرصلىرستينوكوذا،المرا-ك!ذهفىهـايى

وببتهللياتبي!تأو5تماىو.درسة!"-اتكلررسصةباءئما)ب!ودىفاالدب

:الميلادقبلالاولالقرنأَواخرفىءاث-ا)كش!ير!درشانو!!ا"شماى

.(1()3الميلادىالأولالمَرنوبداب-

وإحداًعله-ا4ً.نهجاًي!ونانوثماىهللياطمنكلاأَنمنالرءموعلى

ب::هما،ارأَىافىشقاقأوذمارضهناكيكنضلمالديرىاك!شرتاريخفى

ء:!ياقبلحتىتاقشاذ!ما.*ظمالاتفاقوسادالمنهجفىالاختلافحديبلغ

3وذتتالذبنوهم-عليهمااقتاصذوو.نورةاقهه،وصماى!للإا!الأَقوأن"

اواردذاافىلإخا.،ددفىمختلفةأَقوالهمتكنلم.-وشطىهاليلم!رسةت،م

186!ط،01-،برانياوتر)1(

-!/--5.."11530ص،3-،يسرائيلاوتر)2(

iracyclopedia.7191.-)؟!ْ Judaica: .p .737 Copy- ight
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فىاختلافأسيرضهما"نزلمحظأَنناالاالأتفاق!ذاورغم)1(."المشنافى

ما،.ليوبى-ت.ا)!دقيفاضشارثهـماىفييت"اتقنينوااخعليمواالعرضطريقة

.!ذباَكانفقدالمخففةالنظروجهةوتبنى..المتسامحةالرؤيةاخعار

إلى!أكالمؤرخونويرجع)2(."ومتشددأعا!سأكانساىبينماوبشرشأ

ا-تماعيهَطبقةإكينتمىكانضماىانةيقواون4واقتصادباجماعيةجذور

ف!دذاكومع.الدزيااللإقاتمني!درنوتلاميذهإلميلهابيمامر!وقة

وقدالاَن-ىا)ديفيةاتفاسيراعلىالعلهيةبصماتهاالمدرسةهذهتركت

.ا)تفسبرفىأوجدهبماالدينىالف!رفىالخصوصوجهعلىهلليلأثر

منحلوبتبه!االاَنحتىبهامعمولازا)تمامةالسبيريةالتفوقواعدد

وا)تفسير.بالشرحالمتهدسلل!ت،ببتعرض

عدبوربدأ"المؤسسينمنالاخيرالجيلينتهىالمدرسةهذدوبانت!اء

الست.بطبقاتهابفاةاجبلذلك

:ابهناةا

وا)فءرةخاءمةبصفةالدبىإتفسيراذاربخفىألبفاةهؤلاءويعرف

الأزواخء!راأَعقبوآلان!وذاكاكأَخريرنبا)رواةءاصةب!صفةالدفي

باتهاء4أَزا!ه.ث!ماىوبر-تهلليكبيتآخرهماكانوالذين"المؤسسين!ا

.ا)رواعصرينتهى3البنا

ويعلقى.قاريضياًب*ضهاوراءتطقبتصتبطبقاتالبتلاةجيلمر

سابقةأضرىطبقةرتجاأَولهاادابقةالطبقةءنالعلمطبقةكلعلهإء

وف!ريرأتاريخيأاثائعاالتقسيميعتبرفهوالتقسيمبهذاسعلقوفيما.عليها

.217ص،6-،إسرائيلتاربخ:يحبت!زِئب11(

Encyclopedia:973،مهـ-!...،لأ،.. Judaica, p
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لاحسثؤقططبقاتخمسىيمفبروضثمالمؤرخينبضكانو)نا

عصرإلىأَقربأنهماعتبمارعلى)1(.أالسادسةالطبقةإلييم!ضمون

!كاكأَنكما.الاقلعلىف!رياًالرواةءحسرإِلىمنهم(الأموراسْيم"ال!ثراح

وذاكف!ططبقاتبخأرارواةامنا)بتاةطبقاتعددأنيقولآخرراى

اسعبادنخ،واحدةروقةوجعلوصاالا"ولىاطبقةااطإاشازيةاال!تمةبضم

.Y(منهها)السادسةالطبقة

ت!لىالطقاتعددبأناقائلاسواء-ارابيناهذينأَنويبدو

إذاأصواباإِلىالأ!ربهما-ؤقطأَربخعددهابأنالقا!لآو!قات

..

م!صا"-!ضمائهظيكمنحلتلاءبذذضموا)ىالاولىالطبقةاناعتبرنا

المؤيىبن--لن5مر-ا!انتقالفترةفىجاءتط!ةآنهااوالمدرسة)تلك

.كأالأَخبرةوالسادسةاطبز"اءاينصحصا)"ىءونزس.البناةجيلإلى

أ%رىومدارسمعينةةديفمدارسمن4اشتتها)ب..رحلةالاخرىف!ىالرواة

والتنسبرحاثرافىالمستخدمةاللغةفىبلوالاسلوب،تالمففىعفكاتخئلف

.الثراخوهمأيضأ

كانوأباستأَوخمسا)لطبضاتتلككانتسواءحالاىوءلى

ن"بمةلىأَنحتى،ارواذاءنةيهـاالواردةالاءمماءكفرةفالملاَظعددها

منفمنهمالأَسماءهذهعددتحديدفىاخئلفواا)فترةهذهلتاريختعرزفوا

إلىب!3يرصل.نو.خ!آ،اراوبوالخمسينالمائةعنيزيدعددهمأنذص

روتاىاالأَ!مماءجهيعما)ب!آيفمأنبمدوذلكراوالفلإثمائةمنبقربما

نرء3،منهاتبت-رولااإثشانصفىتوضمكللمالتىالتفسيربةا!،ص

2ص،01-،افي!راوذمر)1( V A
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ةباثروا4افكلاعلماءإلعهاويرجعكعابخهافىضاركواالرواةفقهاءبعض

عنها.الحديثوسيعلقىيغفلونهاولااليمودية

اكلرنابدارة-!اايلادىا!ولاقرنامنالشاؤهؤ!ءريخ!ويبدأ

افى"!اءابمهلىذكرخاتاررخىا)تسلسلهمسريععرضيلىوفيما.الثالث

منهم.

:م(08-15)الاولمثالفبقة

مععاماً!شبناثافىإيكلا41%راب!لالطبقةهـذهذكرويبدأ

يم!راىااطبقةاوهى.اخرىسنواتكثرلمدةالخراببمداستمرارها

وطبقاتا،ؤ-ينجيلب.ناذشقالترةأوو!لصاقةاعتبارهاتجاوزأ

زءرعب11(ءددعلىالطب!ةهذهوتحتوى،بعدهمجاءواالذيناءلبناة

.دإىزبرتيو-تانأَشهرهمسانش،ىوبيتطيلبيتت.لدحمذ

:زغاىبنيوحنان

ء-4
.واةارا.نالاولىا)ولقيةأ-باراشهرمنواحداًزكاىبنيوحنانبشبر

ءرررسةفىالتلاميذأنشطمنكان،ببنهفىالدينعةالاكاديميةومؤسس

هللبلوأحبه،فقطهَل!ليلءندتلميذأكأذينبلغواالذينوضماىهِلليل

41اطورا11--يئوكازت.الإ-يالوآفيللحكحةأَباًإنهعنهيقولوكان

أَ-13.4فىاثرالذىالأَمروتفكيرهعقلهصقا!فىبريرمضلعاشهـااكطا

تلكالتعريفيكونان7ثرتالطبقاتتلكمنطقةكلتفشتهاالتىا،صماءلكثرةلظرأ

يل:كعاالطبقات

طبقة.كلمنواحدةبثخميةايعريفعلالاقتصارا-

أخرىمصادرقإليهاالرجوعيهلمحثطبقةكلفقها.ثاهيرمنأسماءبعضذكر-ب

:أنيلاحظكما

يرائيلاوذ!قوآلم!كورالاحْايقسيمنفىعليسيرهناللبقاتالمتغايقيم

278ص،01- - YVV،9،-29!ىالإسران!الدفرالف!فىكلك!ا
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والقانونيةالتثريعةالمادةإلىمو-!ينواهمامه4عنايضكانتفقد"وإجاباته

1،)1(ماكلدثاأم!دافىجاء.،كلفسربل،فقطنوالؤافيالثربةيعلملم!و

وهوصىهِللعلعاثركماعاماًوعشربنمائةعاثرأنهعنهالرواباتوتذكر

فب!اتعاماخرىوأَربعينةالتجارةفىقضاهاعا.أأرب-ن.السلامءليه

ء!نالأَخيردالفترةفىالسنهدرينوراعى)2(."فيهاعلمءاءأوأربمين

السيا-!ةب،خداصممايكل41لدمارااسابقةالسنينقسوةوتحملحبا-4

ا)-،ودبيننزاعمن4وعاثثاه!دكلاانشكولاالمضطربةوالا-ظعبة

فىالايىإِلىشكبلأيميلجهلمهالنزاعذلكنشي!4حدثو+،،والروم!ان

هـن"يسرائيلاوتسر"4ايهودباارفالمهدالْرةتعتبرهولذالمث،سلام

ا)دضور؟بهدمكعبراًنصحوأنه:القدسرفىالسلامإِلىالدعوةأَصحاب

.الروكلانمعمفازءاتفى

باإوادخاصةسصفةواءتىالتوراةفسسفقدبأعمالهبتعلقوفما

ادبىاالتقايدفىسواءجديدفىأْ.وراًاستحدثكما،ةيهاالتشريعية

إيذانأبالمطارقيدةونكانواأبإمهفرى"ال!ثرعيةاطساؤلفىأوايهودىا

فىدخل4أزعصا...ا)شقليدذاكابطل4ولكضوالمواقبتالاءيادبحلول

عا-أ3مر4واؤتالابرنخا!بفتبمبراثقا)واالذينالصدوتيينمعمجادلات

)3(
ن"ا!3بن3يرولم.العهودبذعر!ا"طيبةمناسةا)بومهذاواععبر

سر"،اليومطولالهي!لظلفىيبىكانفقدوا)تفسيرالشرحفىالعمل

نث،4ذاك،فىثانه،الساناينأسئلةعاىويردتلاميذدويعلمويشرح

)1(Greatz, .H History of th! Jews From the Earliest Times to the Present

2791,.DavidHunt.331.أه+ول + ranslated by ! ella.".((.لا.day

...-0001ص5-ة!سر.انبلَاوتر"الا5)2(

101صالمصدرنف.!)3(
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)؟(4رفاة.نالكثيرونيفعلكانكما،نهجهعلىسارالذىهِلليلأسعاذه

المدرسة.نلكفىودينياًوعقليأفكرياًتربواالذين

:"ا(012-09)ا)ثانيةالطبقة

ارو.،فىاقجو!لىددءلىالثاقالهع!لىخراببعدا)طقةهذهوتبدا

منكبيرةجهوءة5أبضأوتضم.م512إِلى08عاممنأىسنواتبمشر

ا)شص،وتفسيرشرحفىكبيرةبمجهوداتقا.واالذيناسرائيلحكماء

لطبقة:اهذهعلهاءأشرمنو

:الثاقجمالئيلربان

ءادى.ف-ر.-ردن3بو(متيبشه.نجمالثيلربانأَيضاًويدءى

ارو-يةاا-ياةاب-نيجمعرجلكانوانما،ا)بناةطبقةمفسرى.ن

كوذ"جانبالىودهاءصإصىةرجلكانفقد،اوقتانزسفىوالعلمانية

ويلاتببخبهـبمأَنجنسهلبنىو--4بحباستهأَراد.ردفيضربررةرجل

زثتدلاحتىب-نهمااوفاقافوسط.!اوعصعرأالرومانبالحكامالاحت!اك

انتهتقدنفعىماحمياتهأنرغمضعيفهـوقففىقومهبأنلعلمهالارمات

.ا)رومانهؤ،ءيدعلى

هودى511ادبكأااف!رايعضبرهالذىشمعونابىرابنهوجمالعيلوربان

.الرومانأعدء3الذينالعشردالثصهداءأحد

الأولى:الطقةفقهاهاهممن)1(

الكبير.جمانيلالربى-02مهللنيلبنعقبيا-ا

جعالئل.بنشعونالرب-04الكهةكبيرخانياالربى-3

.ألروا)قائمةقالواردينالفقهاههؤلا.من2خرعددإلىبالإضافة

.العاثر(بالجز.تانيممادةتحت،يرائهل)اوتحر
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أما43بىثهادزيتقدماملأنه":ذلكالاَ%رهوالقتلنصيبهعانولقد

ءة)1(

رشاةجمالعيلرباننشاولقد."شكاىبنيوحنانرابىضدتيتوءر

قومه،فىاطا؟لمةاالعرواتذوئومنغياًكانفقدورفا!ةاتقراراًأكثر

.4،قهِءلىَيع!-ري!نلمذلكومع،والوزراءالا"مراءمعيصثة4بيففىيعيث!

بش!-4يقومأنبتورعي!شولم،محعاجل!لهـلاذاًبب-4كانبا!

بسمكلييادولا،العمل:ثذامسرورأراصالضيىفهالخدءاتبتقدبم

له.العون)تقديميسرعحتىبازسانأَلمتبضائقة

لاحيإمالأمراسعتبفقد،الصس!وةبالغةعصرهفىا)يهودحالةعانت

أةصىإزفىالءنبتورعوني!ونواولمالفافاالهي!لخراببحدالوومان

اربستمراب،وداذائرهيثركانالذئالأَمر،يخالفهـم.كأءكالهقوبات

كانتفقدولهذا.الاجانباح!إما!ؤلاءتجاهقلموبهم!العداوةويؤ-جلم

هوْلاءةصوةايهودايجتبانأَرادفةد،وؤإسيئمبةصجما!صيلربانكل!مة

ناحيمةمنثب4روعمني!د!ءالسلام-!امةبدوريص!مؤأَضا،امالح!

ثمبهيذكوماكيرأكازاخرىناحيةومن،عليهماكورةمنيمن!الم-ى

فيهم.والشكالريبةنفوسهم.نليزيلااخيامعندبالخبر

بصفته-أخذبهاقيومكان!لتىالسياسيةالمهمةتلك-انبوإلى

يزليل"أنيرحاول-المرموقينالدبنرجالمنهـجالأصلل!مت!دربينرئيسأ

ذمناثربمةاامورفىا)حاخامعنسينتستنكحلبدأتإىاالخلافاتتاك

فىا)يهوديئا!رقبينالخلافكانفتهد.(T)/اوشماىهللإلتلاميذأبام

ترهـالفردقبضأخذتأنلدرجةحدتهوازدادت،شديداَالفترةشلك

11rص،3!،انبليراونر()1

992صالمصدرنف!)2(
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الأمروصلبل،الموسويةالريعةفىبالخروجوتعهمهابالكفرالا"ضرى

حم!تربط!لاوأنهمإسران!علبنىالياسامرييناوانتماءنسببعضهمإنكارإلى

يعتبرون)؟(والبشوشمالصدوقععنوكان09رابطةأيةاليهود!جمهور

كاننلما)2(.،الاوثانعبدةفر-ال!عدادمنجمالعيلربانعصسحتى

اخطراموابهةفىاليهودصفوفتوحيدعلىمنهوحرصاَجمالعي!عصر

ناحيةمنالثريعةحرلالخلافهوةزيادةوعدم،!احيئمنالروم!افى

فىالإسرائيليبنمرنحبةإِلى:اموارتفعهؤلاءمعيتعاطفاخذ،أخرى

كانتبمعتقداتالفرقة!ذهرةمجاهءنارغماعكوذلكبهميتعلقماجميع

يرسببكانالددالأمرالوقتذلكفىالمفسرينجمهورعليهكانماتخالف

بسببالدينرجالوخاصةاليهودجانب.ئثحيرةصتاعبيشخصياَله

المارتة.الفرتةتاكجانبإلىوفهو

للشريعة:وشفسيرهجصالئل

فرغم،الدبنامورفىالمتشددينالمعزمتينمنجمالئيلربانيكنلم

كانذلكمعأنهإلا،القديمالعهدنجصوصلجتزمكمعلمالشديدحرصه

يضوكان.ا)تورادتتضمنهاالتىالؤواشينفىالععقدلاالتساهلإلىيميل

وبينوالشراي!القوانينبعنيوفقأنويحاولوالمكانالزمانظروفأمامه

كاالتىالإصلاحاتبعفريدخلوبدأ،اليهوديعيشهاالتىالقاسبةالظروفتلك

يلى:.!االشريعةفىوفسرهأدخلهمابلمينومن.الوتتذلكفىلازمةيراها

كانوالذى"الوتىائتجوص!تلمي!ذبيتوسالىنهالفرقةهذهكانتبمار:ابيويم)1(

قدكانولما.ليوسوالآخرالصدوقيينفرقةاليهتنسبالذىعدوقأحدهماتلميذانله

نأاعتبارعلايهودجرىفقدأيفأالقديمةالكوصبعضفىابيومشنذكرورد

فرقأتلسىقدبعنهمكانوإن،نخلناناسمانلهاواحدةنرقةوابيوسيينالصدوقيين

.غتلفتانفرقانأنهـماالن!وضه!اوصطيعقدجعله

003ص،3ت،اكل!راوتر)2!
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بدلاءزا"اذىاالفصحعيدهجادا.نكبيرجزءالعهينسب:أولا

.الهي!لخراببعدألةىالذىالفصحقربانمئ

أحدثا)-!ودىالشعببهايمرالتىالقاسيةالاوقاتتلكفى:ثانيأ

-رثكانقدبمتشريعةحسب،القالْمةالظروفتعطلبهـاتعديلات

لضيقنظراَأنهإلا)1(.الشميطاسنةفلعامنصفحوالىممنوعأالارض

ربانجاءفلماالتشريعهذاقيمأنالشبعلىالصعبمنكانالوقت

التشريع.هذاأبطواومدرستهجمالئيل

ا)بدادةففى.منهلابدكانتعدبلاأَحدثالميتبدفنبتعلقفما:ثالثأ

كاز،اأقرباءهأنحتىموق.نذوب"علىقسوةأشدالميتجتإزةكانت

.خهـجاًون!ججهافيلرابىجاءأنإِلى(يهربىون)يتركونهثميدفنونه

اذبعو!د.4مف"مدنقسالشبونهجالدبانب،كفانخرجحميثبنفسه

تان311.نومصنوعاًبيطاًالميتك!ني!ونأنبضرورةوصيعهاليهود

.والزخارفالن!وسْمناخالم!االعادىالخشب0.ئالنثىي!ونوان

عصرجاءأنإلىالأجتين!بتبلبحالعوديةالشريعةوكانت:رابعأْ

)2(.تجاالا-سل!منعحيثالعثريعهذافىشغييرأفاحدثجمالئيلربان

ا)ظروفلمناسبةكانجما)شيلر؟نأدخلهالذىالتعديلهذاأنويبدو

حدوثمنوخوفاًالروممافيةالإمبراطوريةبجنودالاحتكاكخشيةالقائمة

وسلبوهم.بهماليهوداصطدمإِذاشحةنتائج

الابعةالنةفىوفوانددبونمنللدائنععاالتخلىأواتزلأوالإبراءأى:الثميطا)1(

أو.فاالسابعةوالشةالابعة.الشةقالأرضزراعةتوقفأنأيفاالشميطافانونومن

اننيةرالشةيوخصدق)!رانيلاليهوددخولمن21شةمنتيأالأولىالإبراهضة

.(ا-10-98صالهودعندلربا!.35صةتكوناثالثةوالت28شةتكون

.-003صا،33،ان!يردتر21(
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وكان،ذروتهمالىوصلقدايهوديةاالفرقبينالخلافكان:ضاصساَ

السامربنيعتبروناليهودكانفقدالخلافاتلهذهحدرضعمنلابد

ا!االمرأةطلاقيبطلونكانواأخمهمحتى،والدينالمثريعةعلىخارجعن

نأوأعانذ)كأبطلجه،لئيلراجطأنإلاالسا.هـيينمنشهاهداهايمون

وقدا)وصطيابجيعالمعمس!-ن.ئوهمتماءاكالإسرائليينالسامريين

،1(
المفرين.جمهورذلكفىخالنهه

نءا)ر%وعموق"بعديحاواونالحاخاميين.نكثيرأجةلهذاعل

رابىحاولوقد،قرارات!متوافقتكنلمالتىتلكوخاصةتفسيراته

14زصدىنورىبىنبوحنانرابأنإلاقوافينمنسنَّه..ايلغىأنيهوشع

نسمحوان-ياتهفىوضعتقدالتشرباتتلكب،اطوقال،الشأنهذافى

.)2(بإلغائها

ت!اورو،ابهودىاالتهم!برعالمؤثور-جمالىيا!ربانيعدوهكذا

اض!مميقة.اا)عنصريةعنوبعدالاعتدالجانباتخذفقدالدينىرالفك

واجهأَنه.نارءماءلىإيهـوديةاالطوائفيع2جهبينيسوىأنو-اول

ا)-لا..-ذزرررةذاكبوضحور!اايهوداحاخامىجانبمنعدائية.واقف

مدرسته.فى

***

المصدر.نص)2(المصدر.نفى)ا!
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:(م913-012)ا)ثالثةالطبضة

الطبضة:هذهفقهاءأشهرومن

ءقيبا:رابى

ء!ي،رهفىا)ب،ودمفسرىأدض،رومن،المشضابناةجبلمفسر!منواحد

،اًرايفتاة-"ا4احشتروا!وعوتبابر-كولمؤيدا4موؤفثالرتهمندزاوربما

ءر1.ا-ص-أَنهاءورةاهذهبقالْدالأءترافالىبهأدىيقينعنفعليأ
3!-

.عترافالالهذاالفقيهاءجههورمةمعارةمنيرىكانما

بد(.ب4والإ؟اذنالدب-بظبهيمتلى.نل!لمثالاصادقأعقيباوب"شبر

أواصرابف-4وب-نبينهوربمات،ال!قدسأثرراءأح!عفدللغغراء-أحياته

والدهارةصة..رغموجتهؤأصبحتالكأالفتاةهذهوكانت،والأحصرامالمح!بة

منوا-دأأء،-ى4ذ1وم!عاحم!منع!بامهilوصلماحلفىشباَ

دراسةالىا)ثرىهذاابف4دفعت"فقد.تصومهفىوالثريعةالديناترجاأشهر

الفتىذلك.-اافىوالهذاوا)دهاقاط*!اأنوبمدبهتزوجتأنبعدالتوراة
مى!ا

أبرز.نوأء:حايعازر.ارافي؟درسةوالترق.جاهلاراعيأيترهكانالذى

ا)راعىهـذاأَءمب!اثرب*تهو-بهشابرتهوبفضل.آيظًيوشعتلاميذرابى

فلسطين.فىوقرية.ورينةصدلثهرتهوطافت،قومهبين!سهوراًدارسأالجاهل

مجرد-عنهوءملتالتىإرواياتاتقصكما-عقعيباراىيكنلم

ف!ل"فيهاجاء0/ال31فاحصاً"دققأكانبلموصئليثريعةنمطئدارس

وقد،معينأ؟هنىايهابوحئكانالقديمالعهدفىحرفوكلكلهة

وطورهاةهلليلوضعهاالتىا)تفسبرقواعدوتفس!رهشرحهفىاستخدم

وقد+-".),"اخ!ةاالأَسفارفىاهميةوأَقلهاال!لمماتأبسطفىحتىوبحث

)1(99..Historyof our people in Rabbanic Times p



-38-

ويرورامبتطمواستمر،بأقواله!أبوتفرقى9اءالَإفصولكتابامتلأ

منالعنفبي!لي!نولمإِسرائيلفىوالنصيحةوالفلسفةالحكمةويضع

ويرذخشريعع!م!مويؤسريشرحا)تلاسذحولهيجمع.جديدكلعن

ن.!ااستنبطاكأانهقوافيمنب!شيرالعلمودويمتلى.والعشريعاتالقوانين

ءثرةفىااثكب"يضربونأضهمحتىالمقدسةللنصوعروتفسعرددراسعه

الث،ن.أَزهذافىقتندراًأحبارهمأحدف!ول"وضعهاالتىالقوانينهذه

وجدلى،درسهضيبارابتةيهايلقىايتىالحجوةمتخفياًالم!دخلموسى

ببر3311المعااسعنبطهااىانالقوافيكعرةمنودهثلىالأخعرالصففى

)1"."ةطبهابحلممجنلموالتىالموسوبةالشريعةمن

ولهذا،4ا)يونانبوخاصةالاجنبيةاتاللهيعرفعقعبارابوكان

اعورل!"وأزللتوراةاليونانعةالترجمةعلىأشرفأنهأَيفأإلعهينسب

مندقةأ!رقرجمةا)يوناؤيةإِلىالعوراةترجمقدتلاميذهوأحدالمعهود

الاَراميةالعرجمةنفسهلاكويلاالبعضوينسب،السب!يتيةالعرجم!

عنهكموفى"ابىنويقول)2"."أونقلوسبتوجومالمعروفةالخمسةللاشفار

دخاوا(ربعةعنهقعلوقدعصرهفىالروحانياتعله،ءكبار.نعانأنهلا

.(r)اضيبارافي4بويعنىبسلا!وخرجبسلامأحدهمجاءالجنة

:بروكوخباوثورةءقيبا

-سلمبأموقفأعشردفىاقائمةاالأحداثمنيقفكيبارابيكنلم

ديرنءر%لبردورديقتنعي!نولم.عملعةسشاركةفيهاسثارككانبل

93-38ص14-الحضارةقصة:ول.ديورانت)1(

)2(.01.Historyof our people p

(unah's Treatise on Differences Between (rهء!Leon Nemoy IVN K

cademy.forا9ْ!! Jewحقجم!!ولm4أح!أ؟اولKarح!ا..!!كأ!ه-!--ولح

0Research!.ء.71ةف!عإ3كلق.00001-- preceedin9! 35 l

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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طش4زورذفىبابركوتساندعندماأيضأالسياسةميداندخلبلوشثريع

رغبةايهودبةاللرواياتط!أسببهاوالتى،هادريانا)روماقالإِمبراطور

أ--لىو،1ةاروماذاالطروقةعلىيضبمهجديدم!دإقامةفىهادربان

فىا)تد-ل!ذالمقاومةاجميعاوهبالثورةاشتعلتذلكف!الخطراليهوفى

عنهـمعرفتا)ىافردواالثورةروحذيهماوظهرتومقدساخهمثعريععهم

الثورةهذهإِثهالفىالفعالد،رهعقيبالرابىوكان،المكابيبنثورةمنذ

بقائدهااعترفأنهكما،الزمنمنلفترهولونجحتحتىفعهاوالاشتراك

عذبوهأنبعدا)رومانقعلهأنذلكزشيجةمنوكان.المخلعنالمسيح4أد

.-fIreعاموفاتهوكانت

:(ro-\wa)الرابعةالطبقة

عقيبارافنلامعذمنوعلماءهامفسريهامعظمأنالطبقةهذهوتمتاز

أشعهرهم:و.نوا)تمردالئورةروحواثربوايديهعلىاتعلمذوالذين

معير:رابى

داشرذتذحرو،اورعوابالتقوىله!اكمودضيبارابىتلاميذْأحد

هووهَنْولداونولااليقينوجهعلىنسبهيعرفلاأنهاليهوديةالمعارف

ء)'(
س-بأنذيذحرالتل!ودأما،مييساا!قيتىاسمهأنويقال،والده

إِلا)2(01"الهلاخاف!احكصاءاأَءينينيركانلأنه"الاسمبهذاتس!يته

سوممطابذعروواممبيسا3بىاكيرةأخرىآصاءذكرواقدالباخينبهض

ثرة31مئبرف"لااسمهحقيقةآنعلىيدلوهذامئيربإسمفقطواحداسم

.(r)ومقالاتهأسحاثهمنذكرواما

27،ص6-،انيليسراوتسر)1(

----3--------.------72عىالسابقالممدرعننقلا131عيروبين)2(

-َْ--:-!5291القدس،-31-4ا-21جمىإ"أيلعود!اصا!-)3(-!ضا
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ةةد.ز.ففىواإحاءينالأحباركبارأيدىءلىَثيررابدرسوقد

بءن!املاقاتاوتوطدت:عضيبارابىومدرسةاسماعيلرابىمدرسةفىتعلم

يىوباً،اقازصةاالاز.،ت-!واووا،عقيبا4براتلاميذمنزملائهينو

ود-اهـ.مت،لسياسبةاالأحوالهدأتوعندماأدريانوسموتوعقب

إلىرحلوا-يثعقب:ارابىتلاميذمنكصيرتجمح،أزمابيامناسرائيل

ا-هوديرةاابدا)تقاوأعادوا،ايهوديةاالشريعةتعليمفىبد(واوهناكأو!فا

برن!ث!"ونرابىوء-ن"اعاياااإحكمةأجمدتحميث،عدهاسابقإِلى

11.ابر)-ا-اهـ/أء-نشيررابىأما،للقضاةقاضياًناثانوراب،رئيسأجمالئيل

ءت،م،ل82ازةأنبمدطبريةإلىشيررحلبعنهمن!عىتلخلافاتأنهإلا

سوياً،وعملواأساتذتهمنبمجموعةهناكاتمىوا،ظبريةفىيعلموأخذ

حيمثو:!يرلحاالمجيلإلىفذهبآخرإكم!انمنينتقلأخذذلكبمدثم

يرمهلكانأنهيبدو)2(."4!ابنيمو)ايدعىالأشخاص!بئحدهناكالتقى

مضةفاً!انوا،اجالن!ابيموسلى"عاليهيطلقكانلذلكالنسيمصناعةفئ

.والإخلاصطااحمبةأواصربينهماوتوطدتفيلسوفأ

كانول!ف،يديهعلىَوالأجاداالهلاخانظمتمئيررابعصروف!

اتوراداأسا،ىهىالهلاخاأز"باسترارويرددبالهلاخاكعيرأجمهتم

ات!يرلإتاربى*2إد-الفىعببردورمعيرلرانيوكان)3(."الشفورة

وضصةب-ت،ءاؤيماعا-4يشعارفونوضرفت!ثريهيةنظممنمتبعأكانفما

عقيبا.راب!"وراصهمنتاروا،،كماا)ضئويعيةوالقوانينانظمباسهلمقةيما

!تاصىيمودارابىقيدهاذىواللصثناالنهائىالعنظمأَنأيضاًويقال

،مث"ررابى،1ورتبذظمهااىاوالمناهجالأسسنفسعلىوأنجزتمقد

والمفت.الممدرنفس)3(.والصتالمدرنفى)2(72،ص6،-ائيليراوت!ر)1(
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صءاريعتفىيحترمهمكانالذينالسابقينمن4أسلاةأثرذلكفىمقتفباَ

.جادبىسيرديسيرلاتنائىأَىإِن":يردد،دائهكانأَنهحنىكعيراَ

تنائيا.فىيىسراءوب-نوبفأ

4ا-تحا5ءتدمفبرا-:رااسلوبفىفتصِأىاال!امةالسسماتومن

أير4رة--با)ثريعةجزذياتب-نبفرقيكنامأَنهالديتيةللنصوص

أكلوروذركمنهامابأَمرالأَخذيجوزفلا،يتجزالاجزءكلهاالعريعةأن

كالمرتابواحدامرفىالمرتابإن":الثانهذافىيقولوهو،أخرى

برنحشاقيارابابه4!!زوجتهأن"ويروى)1(."ب،جمعهاا)توراةفى

فىذكرتالتىا)وحيدةالمرأةهىوكانتالشهداءالصثردأحدتراديون

)2(.بالهلاخا،يضعلقةيماالعلمود

(:`00Y-165)الخامسةالطبقة

الدبىالف!رمؤرخىمنكعبرأأَنإلىقر!عالطبقةمذهوأهمية

أةتازنماارواةا--لمنالمفسريرنط!اتخاةلةاخهايكلتبرونخاصةبصفة

4اث"،باراةاتِابذاكفكهلمت،دونتثمتقسيمهاوتمالمشنانُظمتحيث

وجبليئ-صرينببنتجرحب،ئ!اقص!يزايةأتااا)فىقةأنهـؤلاءاضبركط

اطبهةاصرىكلفيأث،رو.نا)مثراحوجيا!،ا)رواةجيلالمؤسرينمن

الخاهـلآ:

:هفَاءىايهود

1،اثصههـرإكأ-4بداز!اًوليمرفبما)ثاقجما)ءيلبنشم!ولترابابنوهو

المؤسريرنن5اخام!ةااطبطةافقهاءأَث،ر.فقطرابىأو."هنَّاءىجمهودا"

VYص،6-،بسرافياوذس)1(

(Historyof our people in Rabbinic Times .p.114 (r
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وآراءأبر-اثمنءنهأذرولما،المشناوتنظيمترذيبفئالكبيرةأبهوداقه

)1(.المعث!ناامأَذ-منفممنأعرفىذكرتالهلاخافىومجادلات

ا)ذىال!ردموانسبه".م022عاماومات135عامهناءىيهوداولد

ءه-دفىللسنهـدريرنرئي!أم165عامعينداودالملكإلىيرج!و!ه

ار!!اإ"أَساتذةرءب.نمبهوعةءلىتتلمذأنبعد!أورليوسماركويمى"

فى-اءع-اشه،عبرنايعازرارابمنت!لم"حيثعصرهفىالدينب

ن.وكذاكحنيابنبقوبابىوومن(84/ويبموت،ععروبين/53)

(r)
رابهوداذصأيأيمرهوكان4فتأئرادياأستاذهأنالا.مائيرراف!

)4(3

أساتذته.ن!عبراَتعامب،نهيردددائماوكان،أقورشائىبنيهودا

منأمحعرتلامبذهمنوتعلم،أكعروأصدقالْهزملائهمنتعلمأنهإلأ

موفقاً.وباحثأناجحأمعلمأكاذ4آذءلىدليلم!ذاوفى.السابقين

عاشبل!عصرهفىالسعاسيةالأحداثعنبعيداًيهودارابيكنولم

فة4.خوءعلهمزةي!ونأَن.سارأوحاولبوطأتهاشجهمعوأحعىفبها

المشاكلوتزدادالاثنبنثنالا"مورزمامدفلتلاحتىالحكاموبعنقومهبين

بؤ%لأنحاولذاكلهمولعزكدفيهالحكامثقةذلكعلىوساعده

،هامانعدوهـمعلىاليهودفعهانتصرالذىالبوريمبعي!دالاحتفال

،ددأا(رر..انددءاثهي!ا،مخىرابءلىا):!ودمناحةتأجعلوصذلك

اييوداقاوبف!لىابأن3إتثبتاكأاالإِجراءا!جضباتخاذبفمسه

16ص،ه-،نيلايسرتسراو()372-27ص،اتلمودحكماء(1)

Historyof.!يهابشلفويذس our people in Rabbinie Times

لإجماع135محكامأنهوالأرجح.921عاموتوفى138عامولدأنه123صيهابهفى

جمقيا.رابفيقلالذىالعامنفىقولدأنهعلىالمصادرأكثر

6*اييطرْضننن41،..ْت..62حى.السابقالمجدِز)3(0
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قومه-نبفدبذ)كأنهةيهشكلاوع!.الرومانعلىحقدأوضغينةأى

)1(
كعيرةويلات

اسافاو.نا!جطرقعنوطريقعهمنهجهفىأَحيائاًيخعلفوكان

أىاراصاحب?انةكانتامهه"أَةَولأنا"ب*:ارتهصراحةذلكويذكر

،الا.3آراءبعضيعارضكانانهلدرجةعليهي!شضأويخالفهالذى

)2(
الشريعةفىمتمهامحاكانأنهعنه،اشتهر.جمافيل"بقشمعونرالى

ا*اتاأوي!رف.أَح!امهاصنباطفىضبئهالع!إلىويخبل،تسيبدون

ذلكفىالدولةوعظماءالح!صاءلغةكانتالتىا)يونانيةمعلالأجنبلية

وا)نصص-كذبذهاإِلىويدعوالاَرامبةاللغةالىمحععرأيلولاالوقت

ولاينحدثالمفدسةا)اخةهىذظرهفىكانتالتىبالعبريةأوباليوناشيهَاما

حمها.إِلابيته-فى

عؤ--اعمل"ودرستابخفقدإليهالمثشاتدوينفىالفضلويرجع

،زاد.دونهاثم،بأكملهاالثفويةالثريعةبترقيوأعادوعدلهومائير

روذهواذتشرت(ي!وداا!برمثنا)علىفكانتعندهمناضافاتعليها

ا.أ*ت*"دوال!-ورة.المثناهىماقز؟3بعدسهأصب-تانتشارأاليهودبربن

)3(
ا؟،ودا%مهورتب1إهائدارأىا!وهذاو.(/الشؤويةا)-هودلتري!ة

دتبىثَتعترفلاا)ررا!اءمنأقاية!خاككانتوإِن،الدينىالف!رومؤرضكا

دقااثناأَنرأْ"،بموهن،ودوذ!اوجمعهاالمشنانظمالذىهوهناسىيهودا

أثاهناا)ق!رن-ى3ضرإِلىجيلءنمشافهةاليهودبينتروىظلت

لاضطربتذاكصح)وإذالعجىمنكعنسرذللثوفى)4(.الميلادده

قصةأول.ديورنت(r)33،ص-ه،يراتلاوتر)2(63صلمرالم!نف!)1(

.القاهرة.العربيةالدولجامعةوالثر.والترجمةايأليفلجنة.13ص14%الحذارة

)4(،daism in the First Centuries of the Christian Earaبore. O. .F Jول

-ةخعت!!44-لآقيأي!لآ33ألاآ.2391107:.-
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ببنالزمشيةفالفترةمصادرهاواختلفتبعضهاوضاع.فب!االروابات

واالعباقرةعصرحميثالميلادكأالثا.ثاليتهرنوبينالمشنارواة-يل

.دون5غبرتراتأىتغببرأَولضباعتكنىطويلةفترةا(جاءونيمالمجددين

احصاظواا،ثناتدوينشيلفىهناصىي!ودا.بهودإِن!اريمكنلاهناو!ت

ءليها.

(:?rr!-r!!)السادسةالط!ة

الدينىا)تف!ير)بناتوضعواالذفيالبناد-يلطقاتآخرومى

.تلامبذهو.نهناس!ايهوداالمعاصربنالشبابمنومعظمهم"للتوراة

)1(.1(وا):رَابْتااتوسفتاافىتردأسماءهمول!شالثظَفىمذكوربنءيروهم

كانواالمفسربنءنااجموعةوهذه.المشنا.لم!قاتعليهايطلقالتىوهى

لاؤتهاءوذ)ك(مورائيمT)شراحونص،ف(تنائيم)رواةنصفيعشبرون

فاركبلا--اةاقيدءلىومعظمهمالثراحرعصوبدايةبهمارواةا3:عص

نسبتهمن5أكبرنسبتهـهاكثراحإلىالمؤرخبنبعصنويميل،في،1بعضهـم

المابقة.هذهروإةأشهيرومن.ا)روادإِلى

:ح!ارالى

اسادصةااط-4"اادر،زأَ-دتنائىوهورَبّ!-يارافايض،ربسمى

مدينةاإ-لادهـفىإثافاالقرنفىوا،-.المفسربنطبضاتمنوالأخيرة

هـ!درسةودرصذارتهبعدحصا-رمنهاذءث؟اعراقسورةمنبالؤربكفر!

الذىهوحيارابىأنويقال.تلإهيذهأَشهـررونوأَص!-حة!ضا!ىيهودارافي

)2(.(1اسِفرااأَءِ.ررراذىاو5أنهأبضأعنهوك-ب،ا)توسفعانظم"

شِمْ"ىؤسلن4كان4اْؤيقالحيثداودالملكنسلإلىنسب4ويرجع

271ص،4-،ائيليعراوتسر)2(49صالإسرأئلالديىالفكر)1(
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دبأَصبحااللذينئيَاوحِزْ،،وداهـ!اوادانلهوعان،داودالملدثفث

!جرتهبعدحياتهحيارابىبىدأ،الأمورائيمعصرفىالعثراحكبارمن!لك

ذ)كبمدانفمذم،طبريةفىاليجاربةبالأعهالبالاثتةالفلىعصطبطإلى

ا(ر.،وة-ناتلاميذا.!وأَصب)!.لاهلهطلباًحعناسى(ودارابئمدرسةالى

ضيفأ.مهنزلصثق-ريرنإِلىرحلعهفىاةقه)يراختارهأنه-كاء!ده

(1)
؟.شط."الرو.اقأ.يرهاع!

وا.3ةايهودبةااثربمةاومؤ-رىفق!اءوسطايةعام!انةاحتاوةد

اتورازاأنقال--ثعنه"لاةِث،،رِيثر"ا)رافيقالهمماذلكعلىأدل

حبراب-اءحتىرازيةذسبتثم،عزراجاءحتىنستقدكانت

إفةهاءامن!جىشنحهفقدافىالْدةاالمبال!4منذلكفىكانوإن.وأَبشاؤو

بدبراما"و.دىايموا)دبىاكأإ-يمسبابخذارفىةض!لهمب:ءر!إضسربنوا

طقيته.فىالمضسرهذاكلكانةإِلىبشيران

رابىةبا!وفاذ4وهلكانت-يارابى!وتفىالرواباتوذت!تلف

بؤص!دماهناك)--رأذ"ا)رواباتبهضقدبمرحعثبحدهأَوهناسىيهودا

بعدمات4آذيذعرالتلمودل!نو/عشاءى!يههوءة-ا!ءاتةدحيارافأأن

ريرن.الىمنكثبشخهجهعلىوساريهودارافا

:الرواقعصرفىالتض-ير.لامح

ثاةكةا)خقلموا(التنا!ئم"ارواداتفا-يرؤ،اص!ائداالاذجاهحان

نا-ية.نإِ)يهما)!مملفذقلهو.،،نا-يةمنالنورافاالفصعلىوالاعنماد

.هطف!ررفهنفىينصمركانتفاصشهممنا!دفأَنكماثأخرى

271صالمدذز.لفس)ْ(1
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نيبكاذتافااقدبماالعهدنصوصءلىالمحافظةهو:َالأول

وأال!يرتقيا-احبةامنسواءومشقبل!محياتهمميهاوبرون،أَيديهم

ءزمؤالنةلا)ر-وايةسوىأَدقو-ياةهناكوليس،والصياسيةألاجماءية

افىمن.ار،رتنصىأوانصوصا!ذهتضتلا-ىاتدويناْ

.تبادنةوشرائعو!وازصناوامرمنزتضمنبماالنصوصهذهأن:الثاق

اليهودلجمهورومفهومةواضحةتكنلمأضرىاحيانفىوتفقةأحيانأ

ويصلالجمهوريصهمهـاأنكذلكوال!الالسهلمنيكنولم،وعواكلهم

4بقاملماالثاقالهدفبت-ددهناو.ئ.نجامرتكثيرةلأ!ىباببها

النصلثراخالموضمحةالقواشينو!نوالتفصيلالشرحوهوالرواة

افاالأه!-ةوبطيهـا،لديهمالنصوصمذهاستمراريةيؤكدبمااكوراق

قدكانواوإن.دادْماَواسعظهارهابهاالتمسكضرورداليهودىعلىتحتم

الرواةجيلأَعقبتالتىالأجيالفىخاصةوتفاسيرهمشروحهمفوابالة

زصوءر(هـ!يتهافىتفوقتفاسيرهمانجماهيرهمأذهانفىأدخلواحتى

/أ-!*11؟وقي!4،:.ْئفسهاالتوراة

ءنالكشفمحاولةهىالرواةتفاسيرملامحأهمكانتفقدهناومن

الا"خرىالشعوبنظرفىأَو(نفسهمأليهودئظرفىسواءالقديمالعهدأولهـية

حضاراتهناكورأواالبابلىالسبىمنعادواقدوأضهمخاصةبهااختلطواالتى

بودواأنلابدف!ان،تضارعهاحضارةلديهميكنلمالتىو3ثوربابل

بتوضتمدىإلاذلكبشأقولاكبيرةاهميةعليهاويففواتوراخهمإلى

--يخي!لماعانصوًبنوأن.اوالدنياالدينأمورلجميماست!ابتها

ااقد-ةا)نصو!ىلهذهاساحا5ىا)تفسيريةمهمنهبموأصبحتم!ثاكلهم
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اديههاتكونتا!اوالأن!قيةالفكريةتطلعاتهموماشباعحاجاتهمتجغطية

ت.،0،0006المخعلفةالعاريخيةفئراضهمفى

فى4إشباقبريدونماعليثبتوال!كامب-ردسهلةمهمتهمتكنرولم

يتعلقفيماخاءمةكثيرةبعقباتيصطدمونأحميانأكافوافقدتفاسيرهم

نهلىبث،ض!انزلقدي!ناموا)ى،والموروثةالشائعةوتتهاليدهمبعاداتهم

فحتحمضبماايدالعقاهذهيعالجونف!يفالتوراقالنص!بتضمنهصرلح

ذلكوفى.اخركأنا-يةن5الا-تمرارلهاويضمن،ناحميةمنالنص

اىاالقواقينبهضالشمعبالىنقاواقد،الفريسيينأنيوش!وسيروى!

اربنبهـناركب"وكانت،موصىثريعةفىمدونةليستولكنها،ورثوها

بر!نعهادونالمستقلبالوجودالموروثةالشفهيةالقوانينلهذهالسماحفى

كأ-دالتصس!يرىللنشاطالواضحةالعلامات.نالقدبمالعهدمنيحجج

)1(.1(م57عامقيلالربافيين

هذهـفىا)رواة-يلعندا)تفسبراَناواضحامنفإف4اطحاأىوعلى

مناليهوديةبلحياديتعلقماكلأنوهومعينبطابعسسمكانالفترة

اليهودىالدينى-الف!ريمسوء!،وكعرهاواديايىيةالدينيةنواحيهاجميع

هذاكلعامةبصفةاليهوديةالصليةت!وينفىيدخلوماخاصةبصفة

دينبةنصوصاستخرأجطريقعنسواءوتدعيمهوإشباتهبرهننهمجن

4موروزتقاليدمنالسلفنقلهططربقعنأوذاثتؤيدالقدبمالعهدمن

وضعوافقدإمولمجسرونيقولون؟االجماهيرولإقنالح،النمىقوةلها

.":ىءكلتث!كلأن!ا،فيهـاوابحث،عنهاابحث"المشهورمبدأهم

.النوراةبذلكوبقصدون

سس.

ء-Interpreter،!ع!05كط)1(.47َ
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تهراربالاسزسبياًتخعمحياتهمكانتحيثميلادية07عامإِلىهذا

،ير-تفا،نطقوسهـحم!ويقيصرنهيلَالمهمفىجبدون،مموطنيفىفهـم

نءتجوممااثاققيا)اصرةهعكلومدماروعقب،ذلكبمدأ.،،همبأعيا"

وضوفىً،الأرضمنعشيرةأرجاءفخهم4الأءظمالسوادت!فتمنذلك

عك"يمها!روا))اوالا"ضرىاضعوبابيننهاوذوبالجماهيرهذهضياخصت

يرنقلواحدحتابحولالمصعقينمؤلاءجمعءلىو-رصأ،تعبيرهمصد

انصاعلىالمحمافظةءلأوير-صلهمأأسلافهماوتراثوالتشريعرالف!ا)يهـم

شراخواستنباطاشتقاقهئالضروريةالمهمةأصبحت"فقدالأَصلى

هذهإِيبدادالمفسروطفةوأصب!ت،الم!توبةإث!ريع!امنثفهية

.(1)1(تطاالاسشباوتقاشتقالاأ

وا)قوانيناثرائعاتلكأَنأذهان!3فىأدخلوااَيضاًبهاالجماهيرولإِفاع

فىاسلاماعايه.وسئعلىنزات،آْيضعاًبها":صىنصوصهىالمستنبطة

به.ايهإِأو-كأالذىالمكتوبالنصفىتدونولممشافهةسيناء

برمض،معنعرعس01رءم-المفسرينجميعاتجهالمنطلقهذاومن

.-اوأةإلى.-القوافينهذهوءلىنصتطبيقفى،بالعسامحأَوسددبالت

معز،بء-لىلذ)كووضهوا،وفوانينشرالْعءسورفىالعوراقالنصتضييد

-يعتفا!يرواصب!ت،طريقهاعنوالاستنبا!العفسيريتمومبادى

ءماغوةد،اقوازينواا،ح!اماستنباطحولإ)تدورالمفسرينطبقات

ءلىقاشمش!برت!سيردوعإن،للتفاسير.بادىأوا--رسبعةالثىخءلليل

"حذ-لإهمبى--ث1(بادئ3!ذوضعولكنه،لغويةاسىلىأَواللغةقواعد

ية....الي!وغيرالعناصرجميععلالهوديطلقهاسطدخ:الجوييم)5(

7،4صالمعدشنفس)1(
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3!ذنتاجوجعهناءكأيهوداوجاء)ا"."والقواشينالأحكاممضمون

يعرفظككعاباَوض!نهاورتبهاونظمها،المفسرينلمؤلاءالطويلةالفترة

.!الهِشنَا"3باا)يوءالى

a+،

.ش،مِد.!:.L4،انبلبمراونر1()

!ر:ى(
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المثنا:

المفددةبطىثاته(االتنائيم"الرواةلبيلالتفسيريةالمحاولاتأسفرت

ببنيغ!خابوةمععز/رافيَضايةفىالتوراقىالنصتض-سسجالق

حوكوةلتاوىومناقشاتت.جادلا..نالصترةاثتاطوالأثيرما4دفتب

11ختلفةوالاَراء(مىلإخا)والشريعبالقازون!فتعلقثماضاصةالنص

"رو!صالفرةلىي!صللمالأَمركانوإن،الشمأنهذاثقيلتالتى

بلاابةفىالتفاسيرتلكوكانت.اشاطيرمنالنصريفضمنهوماوالتاربخ

و.شأ%رىإِلىساقيةمناتحديثواا)نقلطربقءن!سماذهةا!.هـتروى

السلفعناخلفاسناقلهاالاعتراضاتأوا،ضاوات1بعضمعلاَخرجيل

وسمىالميلادىا)ثاقالقرننهايةحوالىهناسىيهوداتقييدهاأَتمأنإِلى

ل!تها؟وما؟محتوياتهاوما؟المشنافما.بالمشناال!تابهذا

اليهـودوكان.الأَاسنةءلىالمرويةايهـوديةاالثرائعمنمجهوعةالمشفا

بعداثاقاالمقامفىيأقىا)تثرمصادر.نمصدراًيعتبرونهافيالون!كلا

أن!اباكأبار)ايهاجاءتقدا)تسميةهذدت!ونوربما)1(.باشر-ا)توراة

تلقاىوا،ا!قْرَااعليهايطاقكانافواتوبةالم!للعوراةالثاتالمركزفى

تسمىالتىوهـىثازيةمرة.قحم!،سبناءفى4ميتوبألواحهامومى

كررأوأَعادبمعنى"شانا"الفعلمنأو.المشناأو)2(ال!ث!فويةالعوراة

ذيىوشرائعاموأح!أقوالمنالتوراةفىجاءلماوت!رارإعادةأ!احمي!ث

إلىومفصلةمشروحةإتوراتيةاالقوازينمنجميرةمجموعةعاحأتحتوى

وتدوبنخ-أَنمنااروبا.وسلوكعامةآدابمنتحتريهماجانب

وهوءقيبار)بى-يقال!-لنأَنهإلاهنا!ىيمودارابىيدعلىتمقدالمثتاهذه

026ض،01-،يعرالبلاوت!ر21(78صالإمرانيللد-!الفكر11(
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ثنا"بىاسمهتسمفوأنهاجمعهاالذىهوالثالثةالطبقةورواقفقهاءمن

.ختلفةورواياتبطرقتروىبدايتهافىالمشناكانتفقد،"عضيباراب

حوالىابابلىاا-يابعدالطرقبهذهتروىظلتوقد،ترتيبأوتنظيمدون

كانحيثا)روادمنالمؤسسينعصر:ثايةالىالميلادقبلالخاس!القرن

ن4اإختاطةتاة311تلكفىوالمنبمالنظاممنشىءلإِقراربذلجهدأول،

ددىالاإجا-لىر:-لى(هلليل)ا)ي!ودىالإمام4بقامالذىهوالمرورات

المسي!ولدِاذىاايهوفىاأمبر،لىهيرودسأيامفى-السنهدرين-الأعلى

اْقسامهاإِكالمروياتهذهتقسيمخططالذىهرالإِمامفهذا.زمانهفى

-لالتفاصفنظبمبعفى(عقب-ا)هو3خرإِءامبعدهمنجاءثم.المعروفةالستة

فأَء!ل(.ئبر)الإمامبعددو%إ?ن.استةاالأقسام3هذداخلفىالجزئية

ويد،ااذئاأَما.مالأَ-13منمزيدأنظا.هاالىوأضافاكنانكلسص

حوالىذ)كوكان()!ناصىي!ودا)االإِمامفهه!"ن!رةت5الذوضعهافى4كتاب

مأا،روياتهذهأَناهلماءامنقلةويهلتقدهذا")1(.الميلادبمدالعالمتالقرن

)2(.الميلادىاثا.نااقرناحتىسثافهةتروىظلتوإِنماهناءىجمهودايدونها

مرتقداإشناتهممنتهااكأاوالقوا!بنالشرائعمنءةالمجمرفتلكإذاً

افتراتتلكا،الآنالمعداواةأصورةاإلىوصلتحتىطويلةز.نيةبصرات

زض-ةذاككانصواء،نقاوتهاالمقرالغةفىكعيراًاثرتقدالزمنية

با.اجاورةأَوايهوديةاللأراةىا)*ازيةالمغاتاوبهنبينهالهويةعراعات

حدإلىتركتقدالاغاتتلكفإنحالأيةءلى:أخرىا*اتوبينبينها

لةةهىأساسهافىالمثنافلهةولذلك،1)توراة4عبربعلىبمماتهابعضما

7الإسرانهـصالدينىالفكر)1( 9 ، VA

)2(,G,.F More: Judaism in the First Centuries of the Christian Eara

P.لأ-.4.,3291-151



-52-

انقرضتأنبعدحدثقدالمشناأسفارليفتا8)أنحيثمعطورةعبرية

اللغةالسنعهمقمحلطوحلتإسرائييلبنىلدىالتخاطبلغةمنالعبرية

فىو%اصةال!تابةءيادينءلىلدجهمالعبريةا-خخدامواقتصرالاَرامية

ذجدأنناإلاالعبريةهىساسيةالاًالمشظلغةانومع(.)"الدينشئون

ولمجتقد،المقرَافى.صادرلهانذكرلموالمصطلحاتالكلمماتمنكثعرأَ

قدالكاصاتأوَا)تغبيراتتلكأنهذامعنى)بععرأنهالياحثينبهض

كانتأذهاالممكنمنيكونقدلانهلاالمشنَارواةوأوجدهاتحدثها41

4لأزالتوراةفىتذكرلمولكنها،الثهبمنالهامةألسنةعلىشداولة

ا*ةاإثناا"ةأَننقولأننيعتطيعأخرىناحيةمنوربما.لذكرهامحل!

الى(ا"ددماا)م!د!العناخاعصرنهايةمنالضترةخلالتطررتقدخاصة

)2(
الرواةواحتعاجوأجاداهلَاخامنالمثناتضمنعهوما."تدوينهاوفت

اإواداحتواءءاريةهاءنن؟3والععببراتالألفاظمنممبعرةحميةإلى

واةحهوار-برأنفى-رالكبازرهلهكانذلكعل،والاجاديةالهلاخية

و.صطلحاتكلماتباستحداث"وذلكوتماويرهالغتهمتجديدعلىالمشنا

-ينشذ:خدموهااياىابراللغاتذلكفىواستعانوا،مختلفةلاغراض

)3(.ء:ريأوذطقأضكلاأعطوهاقد3مأَإلا...واليوناشية،الآراميةوهى

ظ14الأاورودكثرةمنالاخر!با"خاتالمثناعبريةزأَثرملاحظةويمكن

بمة!ون!اي!تالأَدواتحتى،المشنانصفىا)واردةالاَرامعةوا!بيرات

اإ-ت!دمةأنهايةامنبى،،لاوالتونبااياءالسالهاالمذعرصمعكنهايةا)صيغ

ا*ةونيا-4ا)ظصودح!!اءفبعضذلكاومع.والميمالياءوهىالعبريةفى

مصركنة.22صللإسلامالسابقةالأديانذالمقدتالاْضار:وافىالواحدعبدعل.د)1(

.القاهرة.مY11اوالنثر!طباعة

261صالمصدرنفى3()261ص،01-،برائيلاوذسر-)2(
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لغةعايهايطلقوبهفهم،أتوراةالةةوبسموذه!القديمال!هدبله4المثشا

فيين.باارا"لةأَوحكماء)ا

فإِذ"المثخالغةعلىأءالمصتاكأاالعسصاتاخعفتمهـهاحالأَير"على

.نمجموعاتتت!ونإِنماوخالصةعبريةتكنلمالمشنالغةأننقوا%أنيمكل

وهى:ثلاثلغوبة

ن.ون3وتت،ااثناا!ةمنالأءظماسواداوقثءل:ا)مبريةالمجموعة-ا

ا)تورادزصءنمستمدةكانتسواءخالصةلغويةوتبيراتكلمات

4-و!رباختلافاتتخشافشكبلاوهـىأَزقسهمالرواةاسعحدثهاأو

.التوراقالنصلغةعن

.امهبخا3راميةكلماتمنوقلمع!ون:الاَراميةالمجموعة-2

نء)يت4أنجببكاصاتمنذت!ونا)ىوهى:العالثةالمجموعةأما3-

إلبها.ننتمىولاالسامبةاللغاتفصبلة

الإضافةأوا)تعربفأدواتاستخدامعاتالمجمرتلكإلىبضافوقد

قبل.منما8)وةةت!نامبصورةعبريةألفاظخالآراميةالأدواتمنوكعرها

كاناىاالمشناعانتإِذاةيماوفقهاوْهماي!!دامنالعلماءويختلف

و.ررو؟ةوبةم!تكانتا)رواةعصربعد(الثعراح)الأمورائيمجيا!يتدارسها

ب-نء!فرث!-نإِلىدلكفىوانقسموا،مشاؤهةيتدارسونهاكانواأ!مأم

أَذقائلاذأكف!لىمعارةوبين،ودونتكعبتقدالمشناأنفىكلؤيد

ماوأَض!ا،مثافهـةا)دين!يةالمعا!دفىوغداوجداريىيتداو)ونهاكانواالمحراح

ه-ودرابىةإن)1(جاءونيفربرارابىرسالةفرسب"،مدونةتكن

.نيم-لباءوا.صةمدونظرا:نجاهوالرثر(1)

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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.ور".ت،قيعؤوببنفيمرابىذ).ثءلىووافقه.يدهبخطالم!ثنا(دؤن)

(1 .َّ)

برنومو،!العا!ود.قدمةفئهناجيدشموثيا!وراف،مفتبخلكتاب

(41الؤ،ربد11"4و.قد.ت"زِراءيمسيدر))أفىراعةالفصلمقد.تهفىميمون

وا!-تمثاة!ة!رقيةكاذتالممثنا(نكتبتفسيرهفرضىأنإلا

aرةىليوردجاءواالذونالأضافبنجيلا،نحىهذاونحى)؟(.،؟توبة

،ء--ر-دإِلى4اتفىسبربا4مدرستزفلىومنتلاميذهمنويشبرون

ةصوالالىبدورهاهذدوشنقممحمأقسامسعةالىالمشنامحتوياتوتنقسم

شراخمنااقرافىوردةديكونماإتفصيلباشثمرحفرعيةوأبواب

+(.وجمادلاتمناقشاتمنحولهاأثيرومااموأح!

+،+

الأندل!.مدرتانظر:فاجيد!وئل)1(

261ص،01-،برانياوتر)2(

تلمود-.".مادء.:،ائيليرواتر،88-08صالديقالفكر)3(
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:"،رانيمافيا)السرأح

الأشام-سبوتضظبصهاا،ثناتدوبنمن!ناسىي!ودا4الفزببانت!اء

اتوراقئ،الاتصالدبىا)تفسيرختاربفىالثالعةالمحاولةتبدأ4المعروةالسعة

وهمامثراحاأىا!مورائيمجصرتسبتهاعلىاصط!اىاالمر-لةقلك

قاما)ذىامملايعةطأنإِذ،(اتنافءا)ا)رواةخلؤواالذىا-!وداةقهاء

الذبنا!حبارأواثكفهمالاصطلاحىقالمههذايتضمنالفط،اءهؤلاءب"

.ا-4إأ!لاف!ميىبؤ!مماابح!ثوابالشرحايكملواا)رواةجيلبعدأتوا

وهوأموراقىأوأمورامؤردهاالجمعصبفةفىكلمةفالأمورائيم

)1(.(ارواةاةترةبعدا)خامودحاخا!منحاخامكلعلىيطلقكانلقب9

-يلوضعهااىاا)شنابشرحلمجومونكانواحيثأيضأالشراحوهم

لصبا)باحثينبمض!عليهمأَطلقفقدولذا،هناسىيهوداودو!ا،الرواة

المثنا،لنصوالعوضبحوا)تفصيلالشرحبملإاتلؤياكليم،)2(المفسرين

لأضاوذ)كالشفهىلقانوناعلىالمحافظةمشيلمةيحللمالمشنالان.تحرير"

كانو)ن(r)"امله،ءالمناةثاتالأساسكانعليهمتفقاًنصاَفقطأءطت

لبوا)توضيحا)تفسيرمجردعلىأَعمالهمفىيقتصروالمالشراحهؤلاء

وا)ز.،نانالم!)ظروفالمشنامطابقةيمكنجىالتعديلاتبمضبإِجراءقاموا

السامعذهنإلىوالثرحالنصِتقربقدوسيةلب3والاستعانة،القاسْم

نصتشرحايهـوداأَحبارمنطبقات":ممالشراحفهؤلاء،القارئأو

42ص،ا-،حديثقاموس:ضوشانابن)1(

(r)م3791القاهرة.حامضحزقيليوسفعطبعة.25صالدينأطس:حىفىهلالديهور

فى:واكمانايفأوانظر

)3(

012..Historyof the Jewish Litereture, .V .I p

124.binicTimes. pط:h History of our PeopleinRa؟Halpern,' Jose

--عة.ة؟؟ةِه!فىخ3-ة.--
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بينوإَشاعته4بالأحعفاظأرادتماخلالهمنتودعسشفيظَ،شرحأاثمنا

وتصريطتوخرافاتوأساعايروح!اياتوفعاوئشرائعمنالعهود

)1(."تضطعطأوترتعبدونوفنعلمكا!فىواستطرادات

ءضطقتينفىعاثواقدأنهبمتلممالثعراحمنالريلهذاتاريخومن

قد!ةاحضارات.!داَ(العراق)بابلوهىإِحداهماكانتمتجاورشين

يطاقونكانواكماأوفلسطينانبةوالث،باسمهاوعرةتا)تاريخيها!فمد

واسعمرتبابلفىواحدةالثراحمنطبقتانوجدتولهذا.أورشإيمعليها

م.921-935.نالفعرة1وثلمتفلسطينفىوالعافيةم005-921عامءن

هووإضافةوتوضي!لمأثرحاَالدينىالف!رفىالعلماء!ؤلاءجهدوكان

هاتينومن.الفلسطيخيةوابى!ارا،البابلعةالجماراالجمارتعنفىضمنكلا

تبعأووجد،ا-ومالديخاالم!روفا)تلمودت!ونالمثشانصمعالجمارتين

ثراحفترةلطولوذظرأ.(فلسطنى)وأورشليمىبابلى:قسودانلذلك

احترتهو..1أخرىناحيةمنالمثساحهؤ!ءطبقاتوتعدد،ناحيةمنبابل

عامةبصفةا)!يهودىالدفيالف!رتاريخفىلامعةأسماءمنالطبظتتلك

العلهودضرجفقدالاعتباراتلمذه،خاصةبضةوالشرحواكنكسبر

الا"ورشليمى..نوشمولادقةأكعرالا!لى

:مفلسطينفىالشراحطبقات

ءلىاتعايقواا)تصسيرفىوخىاصةفلسطينفىطيهودالدبىالنشاطبدأ

-بثمناكالمفسرينطبقاتوت!ونت(المثنا)الشفويةالعوراةنص

و!لىبما!ذهاالؤترةتلكفىاثتجهرتدينبةمدار"!ثلاثفىتمركزت

تعرفكانتكماسفورعرأو4سفوريرومدرسةؤبحيبريرة،طبريةمدارصرو

69.صلاصرإل!.الل!يئالفكر)1(
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الؤ-ادةوتئرليفث!اطهاتزاولالمدارءلىهذهواسعمرت.الوقتذلكفى

م35'1-919عامبينماامتدتطويلةةترةهناكللإالودوالروحيةالدينية

ذأكبمدتسعمرأنلاي!تبولم،الشراح.قطبقاتثلاثفب،اعاش

الثعوحذوقفإِلىأَدت،اجماءيةسباسبتاضطراباتمنبالبلادحل11

.بابلإِلىاءالعلص!!رةذشىجة

:(م927-921)الا،ولىالإقة

ة!اءأَخذاإشنالنهىوالتوض.ححالرمنلمزيدالب،ودحاجةخ

من!آأل!ثبرشمهرةوذاءت،ونشاطبهمةيعملونالشراح1.شتمةالطبهذه

(1)تنارء)اةاروا.دار-فىالدينىنعايدمهـماتلقواالذبنأولثكوخاصة

:الثرامنالطبص"هذهكلتاثكهروممن،هنا!يهوداال!يهأمثال

قفَاحا:بنيوحنان

بر"روؤبخ4بديرءلىوتتلهذهناءىايهوداأمعاصرحياتهمنقلعرةعاش

ابروةاااهارفدالْرةء!تذكررا)وفاةالمعلادسنةف!المؤرخونوبخعلفكيراَ

فاريرخفىوا!!مانيذحرب-نما،)1(م927عامفىوذو85Iءامولدأنه

الإِم!راذ-لىا)ديرىاف!؟رافىظاظاحسنالدعتورسأوأيض،أ)-يودىاالادب

-ءثا،ي!دسنةذعرآغفلرابعمصدروهناك.)2(م991عامولدأنه

ب-لى-ءمر4لاذ.حظوظاًوكان،رابىحياةانتهاءقربولدبز)بهبراء

ْ(r)"م927صاكو.،ت،سفورسأكاديمعة،فىالدراسيةالحلقاث

دبلغكانفلسطينفىالئرحعماياتبدأَتعند!اآنههذامنونستحث!ف

301ص،ه-،يحرانياوتر)1(

(Waxman..M : History of the Jewish Litereture. .V .I pp,121.122 (r

89عى،ومذاهبهاطواره،الإصرانلالدتالفكروأبفأ

)3(.124.Joseph:.Mistory of our people ! "abbinic- Times pمحملةثر!
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باستهساريةقامقدبذلثي!ونوأق"،عاماًوءشرينإحدىال!حر.كأ

ءصرربرطحميثال!دخة3ا)تفمحاولات.نمحاواتينينالدينىالعهل

الذينوثمًماى!لمايلتلا..يذفعلكماهاماًتوقفدونالئراحب*!صالرواة

وفىاصءلىتتاهذةدإنفبوصا،خاخربنالروادبلمينالا"ولىالطبقةكوفىوا

م921عامفىماتوالذىا)رواةعصرفىالاخيرةاطبقةامنوهو!اسى

.ا)تفشرىنثاطثاةيهاالثراحمنالا"ولىالطبقةبلىأتالتىالسنةوهى

(بوهماتفقدأمهأوأبىاهيدركله4أؤبوحنانحباةءنيروىومما

دوحنان4اسهوأَن.أَعقابهافئاووا!دتهأثناءأمهو!اتتلها!4حملأثفاء

4بالاء-اهأ!4علاةءنتفسبرهناكو)يس(1)الصدادابنأَىنفاحاا-ت

وعلى.بادهفىحدادألعهلكانأجدادهأَحدأووالدهل!ونانوكلكن

زفاحابىندصاا+حافىصناا)رابىوموأَساتذتهأَحدوبين-ت"؟خلافأَذر

افواطبريةإِلىةيهاكانالتىا،دينةنرتركال!لافهذاهوهمنيدد؟أَن

المعلوميةطبياسسمدرسة،كحناك.طبريةابحيرةالةرثالجانبعلىتقع

كلر4يدرأَنبتهكأاذ!أدسجعلهالدينيةللدراساتحبهوكان،ا)ديشية

ثه!معونالرانجامعاصرهعلىأَ)فقدولذا،والئفويةتوبةالم!العورا-ا)ي!ود

ا)ئوراةلدراسةوبتؤرخعملهستركأَنفىا!يشىبر!ث!الملقبلقيحقابن

"وتحقمْتدراستهفىعظيم؟-تقبللربشوتنبأَذاكفىيوحنا-نجحوقد

ب"هـة"وعرفا)علهىصعالمبفىنؤاحابنمعاقيشبناشتوكفقدنبؤءته

اساسيةقاعدةلففصهمعووةاةا)تورفىالدراسة.ني!للا،)2("إِدراكهو

أفقهسعةعلىيدلماكثروأَواحدايومولوإتوراةافىالعمليهبرلاب،!

ضربتةدأَيوبقصةب،!قولهفىيتردد)!مأَنه)1وجرأَتهعقلهوتحرر

س.-..إ.ا.!.فرانكفورت.ض.20372.-،الأوائلتاريخ:هينىامحق)1(

كة*maم.7.+م!آهَ؟طك؟ئ"حفىإطمم!ك!retureلأْة)...ءه2Wير+،:!ة.،:"هـ()
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.)1(1(4حقيقبحادثةلبستوأَخهساا)حكمةلععلإمفقطءقصودكمعل

القديمامهدانقدأسسوضعمنأَول)قييضبنيعدالجرىءالرأىوبذلك

.وبنف!رالشانحذافىعزرابنوإِبرا!مالفيوىسعديامنأسبقيعت:روأَنه

المنطقعلىسعمدا5ًالهلاخادراسةلقيث!ابنتناولالعزلىالإدراكهذا

أَعطىفقدهناوكلنان!صيرونذكوهالذىا)واقعالامرءلىولبسالسليم

هذهبث"رتهيردينشكبلاوهو،عصرهفىالديت!يةالدراسةلتطوبرقوبةدفعة

ايها.إِينتمىاىااطبقةواةترتهذفسفئعاصرهالذىنفاحابن)يوحنان

اتاهوداأدتإِلافلسطبنيغادرلمنفاحابنيوحنانأَنمنالرغماوعلى

ا-"إِببتاكأاوا)توة?-اتوا)تعليؤإتاءالاَرءنكثبراًيتضمنالبابك

نءأءاو.مت!ابودونوبابىلإلمتفيهبونالذينتلاميذهينقلهاكانوالتى

التشريعيةانواحىافىسواءوا)تفسبرالثرحفىنفاحابنبوحنانمنهج

(الأجادا)اشعبىاوالتراثوالأدبالفصهكل!فىأو،"الهلاضا"والقانوفية

)تؤ-يراق"عاكلةوقواعدبمسىسأدضمصأندائماًبحبكانانه"عنهعرففقد

Noph6lة!ط!3"بالأَافاظوالتلاءبريةا)توبحبكانكما Alولهغ!ط

")2(حدكالا2ردنا!رفاي!نبحقىِذكروكإِذا":ةولهشل

:)3(4كليلادب(032-928)كاقيةالطبقةا

أَدا!ووأَبَابَرْشمعونمنهماشتهراحا!مننخبةا)طبمَةهذهوتضم

k،ما*اف!وتب-رهالغزيربعاصهواثتهرقبصيرهمدرسةفىيعلموكان

بابرلمنهاالبقَدِمواعل!اءأبضأالطبقةهذدفقهـإءومن،)4(ا)يرنانية

ومنهم:

!.أ-عى5ْ-،يرافياوتر)2(123صالمصدرنفى)1(

فربماولذا،شواتعثرمقدازهاوالثايةالاْولىالطقةبينرْنيةفجوةدًيترالاريختا)3(

فى9صم،انيلىالإسرالدفيالفكر4().دثة3يا32(20-هى)97يخالتارهذامحةتكون
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:زِعَيرَااوزِيراراب

ابابلىاا)تلمودأنإِلازِعيرااسمهأصل،ومعلموفقيه-ارحوهو

للتفرقةأوا!جمصغيرقَصبرأرجلاًكانلانهربمازِيرَا3بادائماًيذكره

هناكولدالعراقمنأَصلأوهو)1(.زعيرا3با3خرينشراحوبينبينه

فونَاورابحِسْدَارابىأمعالبابلأَحباركبارأيدىعلىق*إيمهوتلق

إلىللذهابذفسهتاقتذلكبعدثم،بومباديثافىيضزقئيكبنويهودا

ر!حزقئبلبنيهودالاشتاذها)رشةهذهعنبفصحلمانهالافدطين

ثصفلسطينإلىفعلاوهاجرفلسطينأكاديميةوبعنبينهخلافلوجود

اتصا.نتم!نهعنهويعرف.با!لفى.تحصيلهيمكنهلهابماهناكاستزاد

بعدمبفمشرحهأنكماوتثريعةقانونيةموادمنبحتود"وماارافأا)-

،مبط4وأساوبسهلةألفاظهكانتوانماالمفظافىا)تعقيدإِلىالميا!

وتصرفاتهحعاتهأمورجبحفىمنهجهكانالسهلا!"ساوبهذا(نويبدو

إِليهي!ر؟مكاناوإِنمالاَئمينالخطاةقبذالىل؟لاكانفقدوقراراته

عنالبعضوسألهطويلاعمروقد.منهويغضبهمأساذذتهيئبركان!ا

علىدتقدم3وا،ب-تهفىمتشددأيكنلمب،نهلهمفقالعمرهطولفىالسر

ءيناهتغفلولم،وتفلينتوراةدونمكاناىفىيتواجدولم،يكبردممت

)2(.الاَخرينبمكائدبحفلولم،قصدكيرأوقصسدعنالدرسفى

هادئةمتزنةثمح!مححيةعلىتدلةإنمايةىءعلىدلت)نءمنهاتوتلك

الميدوءالإِنسانروحعلىيضفىوذلكنصسا-يافىالا"مورقضع،النض

وحياته.صحتهفىوبؤثروالراحة

236ص4-،انيليسراوتسر)1(

236صالممدرنفس)2(
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الطقةمنزعيراأوزيرارابأَن)1(العبريةالمصادربعضفىويوجد

فى)2(أخرىمصادرتذكرهبينمافاصطينفىالشراحطبقاتمنالثالعة

حِسْدَا)رابىتلميذأكانأنهعلمناأَن!ص-تئفقدالار-حوموالثافيةالطبقة

فيهاةاف!هاءاقالْهةإلىانضمحىثفلسطينإكذلكبمدانتقلئمبابكفى

عملمهافاسطبنفىا)ثالعةالإقةوبدات)3(803عام-وفىحِسْدَاوراب

ابىروفاةقبل-ابالغاوهو-بباتركأَنهافعرضنافاو.م032عام

أَنقبلالثانيةالطقةأَدركأَنههذافم!فقصعرةولوزمنبةب!ترةحسدا

فاسطيئفىي!ونأَن؟كنولا،4سفعشردخمسأَوءمثرمنب،كئرتشتيى

الثانبةالطبتكةفقهاءبينم!انعهد؟خذأَندونالمعروفالفقيهالحبروهو

م32،ءاماثةاكا4قهالطبقصهاءيبدأَأنإِلىالفترةهذهطوالمغمورأويظل

:(م935-032!العالثةالطبقة

يتوةفوبنهابتها.فلسلإنافىاصراحاطبقاتمنطبقة3خرو-هى

أَنبعدال!صلكحذايمتملعندون!خاكالمشاوتفسيرشرفىالعمل

فىالمتواصلاجهدامذانتائ!مجمعتذم،ا)فىمانمنالقرنينقرابةاستمر

خاصةاح!اماوتذبذب،والشقاءالمعانادظلفىكعب:نقدتفسيرشكل

وازداد،الانعشارفىأخذتالتىالمسي!يةبينماالاخيرةالفعرةفى

برونيةا)ح!امجعكخاا)يهودرةوبربناليهودغيرمنحتىمعتنقوها

أَنْيعتنققبككانفقسطنطينالضغطويمارسونالمعب*ةاحكباأساليب

!-نأحدبينتنهرقةهناكو)جى،وكعرهمالبالودبينيسوىالمسير-ة

دأق؟وعلب،موقرةرا)يهوداكمطهدللمعايحيةاعتناقهبمدأَنهإِلا"ْرعاباه

اأَبراروذفى،ب!ح!بتصلواأنالمسيس!يينعلىوحرم،جديدةوكلطالب

89عبىإلإببرإللالدينيالفكر)2(235ص،-،يرائيلاوتر11(

..503ص،--،برانيلاوتر)3(
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مرت!بهايعاةبجريمةءسيحيةمناليهوفىىزواتوجهلم337سنة

(.0)!مالإعداب

عليهما)واقعوالاضطهاد،لليهودبالكراهيةالمشحونةابيشة!ذعوفى

منالأخعراجمعلاأَعمالوقوقفت،عهالمفىالثراحيست!رأَناسعحال

تفسر)مالمشنامنأجزاءهناكةذ؟تملأندونم935أعاةاسطينشراح

بينكبيرةجوهريةوق1وجودءلميهترتبعاالفلسطينيةاراالجهفى

وضمت.بعدتفصيلهييأقىكماالياباليةوالجماراالفلسطعخبةالجمارا

.أريرارابىمنهمكانالشراحمنمب!وعةوالأضيرةالثالعةالطبطةْ

:طربأافار

كانماور-ها:وم!ذشهال!ضارتهاش!رةصنلبابلكانممامالرشعلى

-نعومحعهـبم-ءلىب*تكفوق.-جعلعهمحريةمنهناكاليهودإحبار4بتمعب

هذ"كلرءم،.شعبهموإجماءير)تلاميذهمويعلمونهاتجدارسونهاالديشعة

اليهودأحبارمنالكثيرأنإلا،ةلسطنفىمعدوءةتكونتكادالتىالمميزات

به.ذبركأالهي!كبجانبوالعيثرفلسطينإِلمطالهجردلون7يفضكانوا

يابل.فىهناكالشهرقسجدامإنإ)يهايهاجركانمنهموالبعضن

صباه.نطوبأةفتروءىوة،بابلفىولدالذى(رءياابرف!لهكذا

بابلفقهاءمنالهائلالخضمهذاوسطمة!وراًكانأنهإلا،هناكوشهابه

-مممائها.منأَصبححتىهناكوظصاتفلسطنالىفهاجر،المعروفين

بَرْوشموشيِل،أباهورابىيدعلىتعلعمهتلتىحبث-سسريةفىاستقر

ورابئزبرارابىعاناالمرموقينأَساتذق،أن!لا"العاف3شورابىيعقوب

جانبإكللضصالْبجابي!آرميارابىعم!!فلسطعنوفى)2(.!اَباهو

221ص16-،يسرانهلاوشر)2(6ص+،-اطضارة!ة:ول.ربورانت)1(



-63-

ب،شَاتذتهستمراتحعالءلىوكان،1اثمتوتفسيرالتوراةبدراسةغال!اشى

نفسهكَلأصعبالضراؤبجبايةفىعملهأنبشقدوكان،ثكل:"وجمهور

-4
لليهود!الاضطهادفتراتبدأتاوعندكلا.الديشيةبالاموراشعغالهمن

الأَ.والجمعفىواخذالئهبجانبالمىوقفطبربةإِلىلازمةاوامعدت

.الجمهـوركاملعنالعبءقخفبففىطء*أامالح!يرءىلكى

مالهدبا)*هديفىيهالفصهـذاي!نلمبا)رهبةالمشحونالجوهذاوفى

كنمرهوءاتايهإيرسلوناف!اذوالهلاخافىقدرهفلسطينحكماءوعرف"

روالا"*ىوما:اثفويةاأَومنهاالمسطورةسواءا!لاخا"ماب:ضيرالناس

كلاسةإِنو)ذ)ك()1"بىإِسهـإببجيبهموكانإِ!يهاإِضاة-،!يمكنالتى

الملا-افىتفسيراتهءنكبرةمج!وعةبنحممانوالا!ورثايمىا-ابلىاإتلهودا

منها.بمخسأالمدراضهتضمكماوالاجدا

.ب-فماء"لإب-لىباب!وهأَن)1وفاف4لمحبلأَ:ءفأَنهأَبضىاًعنهىَيروا2و

مسععداًييونحتى-،نبهعا!ويرقد،أَسفلالىوبدهوذ*لوجورب

ا)جماهيرلسانعلىاشائعافإِنلكلأ.الأَيامنهايةفىالمسيحلمقابلمةللخروج

فى4.نهجتيصيمينهفاومن)2(."4ط:ردفىواقؤأدفنأرمياأن

اق!إنوق-ةواا)تثريعبةالا"موروشرحتوض%علىيركزعانبأنهالعفسير

اوؤت.اذاكفىطيهودايوميةابالحيماةمباشرأذهلقاًتت!لغوالتى،التصفى

:بابا!فىالشراحطبقات

فىايهـوداءلىاواقعةاوالاضطهادات،السياسيةالأَوضاعكانتإذا

فىا)وةمعةإِن،وا)تفسبراصرحامواصلةمن(حبارهمتمكنلمفلسطين

ةشردهـضاكاثرحاععليةشمرتايىو!ذا.،ذلكعنتمامأيشئلفباءل

226صاوررنفى)2(226صالمصدرنف!ب!()1

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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والإضافةالشرحعماياتخهااستغرالتىالفترةهذهلطولوكان،طويلة

3بمب!وداغشاركواالذينالأحبارعد"كعرةفىأثرهابابلفىوادمد!ل

تغطىءابقات-تإِلىمفصينهناكالثراحوتعاقب.كلالكلهذافى

علمعة.راكزثلاثعلىموزءين.ميلادبة505-921عاممنالفعرة

العراقبمالOفىالنهرينينمالأدليمفىاموقعيكانوالتى،دَعَه:ير:هى

والمركز.الشهيرةارهاامدينةمنالثرقىالجنوبإلىا)واق!4ااتطقةفى

بوسطاجزيرداإقايمفىبخدادءنقريبةبلددومىسُورَاءديخةفىكانالثاق

اعدا"عَانه"مديشةهواليهودىللنشاطوالأَخيراثالعاوالمرفي،امراقا

(i.)بو.باديظا)وقتذاكفىذسهىكانت

تعهددلمفائقأثاطأاتفسيراحركةيفهدتالثا،ذةالمراكزهذهفى

املميةاالدبتيةا،جابعتلكوقامت،ارواةواا)نساخعمرىفىقيبلمغ

حتىاليهوديةالشريعةقواعدإرساء،الدينىالعفسيرمرالفىت!-سهب،عمال

فىاالهـودأَحباربهقامماوكمالهدقتهفىيفوقكاملاعملهمخرج

هى:بابلفىالشراحوطبقات.فلسطين

:(م257-921)الاءولىالطبقة

الطبقةشراحفيهبدأالذىالوقتنفىفىالطبقةهذدشراحبدأوقد

بفعرةالفلسطينيةأقصرمنكانتالباباليةالطبقةأنالافلسطينفىالا"ولى

.م927عامانعهتالاخرىبينمام257أعاالبابليةجثْانت!تطويلة

الطبقة:هذدأَحبارمنايفمهرواالذينومن

t-(642-571)أَرِبممَاأَبَا:

!هودااحبرايدىعلىمناكوتطمفلسطينفىكان،الأصكبإبرلىوهو

لفئرةبدإيةبابلإلى.عودتهوتعتبر.م0921عامب!بلإلى!عدثم،حناس!

----------59صالإسرائلىالدلىالفكر)1(
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يلتىاري!اأَباأخذ.اليهودىالفبفالف!رمجالفىوالحيويةالنشاطمن

يئوافدونالطلابوبدأ.راببلمقبولقب،سورامدرسةفىويعلمدروسه

يقتصرفلمايهوديةاالديانةمنمختلفةنوا-كامنهيععلمون،جلسه5على

ومقاىنتهابتلخعصها"أيضأقامبلالمشناوشرحتفسيرمجردعلىعمله

01.)"علعهاوإِجاباتردودمنيحتجماوتجهيز،الا4-خرىبالشرائع

ومع،الدينيهوالؤوانينالشريعةمجالفىكبيرةثهرةاكتسبوبذلك

وخوفاًلحيهامنهمحافظةالشراخبوحدأنوحاول.الأجادايهملفلمذلك

منالفئرةتلكفىا)يهوديةجمهاتنفردكانتعامةسمةوتلكضياعهامن

ا)هوراقىانصافىسواءبالشرالْعسعلقماكلجمعمحاولةوهىخهاتارب

هذهالشرالْعوتوضيح،المشنافىالموجوددالرواةتفسيراتفىمنهاجاءمااو

ذلكوفى".بدونهالهمحبإةلا4واز،احهـم)صاإِلاجاءتماوأَنهاطيهود

ن.وترقق،الناستؤدباكىإِلاتوضعلمالشرائعإِن:أَريكاأبايقول

.)2(1(بهابالعملطباعهم

كثعرةأموراَمعأوبحثاالزمنمنفعرةشموئيلر..1أريماأبارافقوقد

فىا)تفسيرا)تشريعيةالا"موربعضفىاختلفاوإِن،ايهوديةابالث!ريعةتععلق

.بابلفىالتلمودأساسوضَعَاوأَنهمامجهوداضهمامنيقلللاهذاأنإلا

:(452-018)شموفيلمار

الفلكمورtبيتعلقكلاكللتعلمهوذلكالفلكىبصموشيلأيضئماويلفب

التفسيرحركاتروادمنشموشيلمارويعد.والنجومالأقمارومسائر

بعدهاذهبالزمنمنفترةوزاملهأَريكاأباعاصروقد،بابلفىالدينى

)1(125..Waxman,.M : History of the Jewish Litereture5.)07 p

32ص14-ا!ارةقصة؟ول.ديورانت)2(

رش(1
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شموئيل.إرظلبينماهناكالدين!يةمدرستهافتعححيثسوراالىاريكاأبا

فيها.يعلمرأسهءسقطفى

!فةا)-مودىالديى!الف!رفىوالباحعونسيرتهكتابوسخعلف

)1(يقول.نفمنهم.الدقةوجهعلىووفاتهميلاددتاريختحديدفىعامة

ولدأنه)2(يقولمنومنهم.م254عاموتوفىم018عامولدب،ته

.م572عاموقوفى651عام

علىوتةامهناكوتربى.دعهغرفىواد.الأصلبابلىيف!وئبلوءار

بمرور،،بصىبنايفىيدءلىتتلمذحيثالأَساتذةءنكبيرةمجموعةيد

عنههاوعرف.صديىقيناصبحاحتىبب:،!اا)ملاقةقوطدتاوقتا

المعنىذالمثإِلىيثبريذكرهمامنكلوأص:حالقوىالارتباطهـذا

تفاسيرهما.فى)3(ريضبامورثىذ)كذكروقد،"إيفىوصديقهلبضن)،

فا-طثق،إِلىبابلمنوهاجرالمدينةالاستاذتركأنإلماهذااسعاذدخظل

ذوفىأنإِلى4*4وظل)4("نَارَابفوراب"يدعلىيشتلمذبداذ)ككأد

كانافترةاتلكفىأَبارابوالدهعدافمافىرءلى5بلاوظل،هوناراب

دفىالماكانثءولْبلءارأنإِلا،ف!طينفىحيأزال.،هناسىيهودا

إِشرافتحتيتطمة،خذ،!ا"ىكعهوداكبيرحبرءلىليشعلمذصغعرأ

واكناإشوراةادراستهجانبإلىوالَحم!بَرْحَنيِنَاحامارابأ.خالتلاميذه

(1).14.Halpern,Joseph: History of our people in Rabbinic Times. p
:أيفاذالثفىوانظر

125-124.Waxman,.M : History of the Jewish Litereture .V .I p

641ص01-،ائيليرتراو)2(

العصرفىرصى!رصةقالعل!اهينالمفصروش،رشىحفيد.مانيربنصوئلهو:رشام)3(

المعروفة.ايوبانجوتكتاب-راحد،بهميعتزالذينايلايذمقتليذأوكان،الويط

رشى.تلاميذانظر

بايلقابلفبرينابثانيهتجنالطقهأجد.إجبإبىهبرن!ربغيرِأنجرفيه:هونارباراب)،(

(181يعير،ائليراهـتص-ءابولهوناوابأوَاثافىهونابرابيلتبكانوالذى
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كانةإنها)تورادتعاحهرغمأنه"4كأرشىقالوقدمختلفةكثعرةرر*لوم

وتاربخ4واللاثتبايو!افيةااللهإتويجيدوالفلكالطبعلوميعرف

حيثبابلموطنهإلعادفلسطينفىقضاهافتردوبحد)1(."اْلشعوت

ومن،.،تحتىفيهايعلموظلدعهنهـرمدينتهفىديتليةمدرسةأَقام

ا)بابلى.هونارب3تلاميذ

آراءلهكانتاكفسيرمجالفىشموئبل.،ر4بقامماجانبوإِلى

وا)قواتيئالمساذلبمضتعديكوفى،بالهلاخاالمتعلقةائلالم!بهضفىخاصة

الجماعىا)عميامبمدمةو)4"ثلا)وقتذلكفىبهايسعملءانالتىالشرعية

ءرةتاخرىإِضافاتهناكانكما.)2!فقط7بمنتسعةفىإِلابابىلفى

اء-رتالتىالإضافاتتلك،يذدتلاهبينخاصةاستخداءهاوسارعنه

و،كأ.(r)"شموئيلرابىمشنا))عليهايطلقكانحتئجديدة!شنابمعابة

ا)خاصةاكمديلاتتلكشموئيلءارادخلهاالتئالمثرعيةالععديلات

نطيرلحيهزحصك115مصعروما)خوتهايعو!االتىوالبتوالارملةبالعتيم

ثاإِخو14يعواىاممتل!اتهاضم!ذلكيدخلوهل.وعملهاوتعيهاكدها

إلىزوضحكانتاىاالا"مزر.نذلكوكير،بهاخاصملكأنهأَممنها

تلإ.قها.فىالناسبينامدالةاتوخىإلىشموشيلر..1يسكلكاكان.ررىأى

الميهـودا)شخصيةوالأحوالالمدقليةالقوانينفىفيوغهسرهوهذاأنويبدو

)4(.والشفويةالمسطوردالشريعتينهـنوالمسعمدة

وا!تشريحيةالدينيةالمسائلفىنىوغهجانبإلىأَنهأَيضا4ًكأبروىو"ا

اىاالامورمنذلكوغيرالدينىا)تفسيرمجالفىبهقاموماوالاجماعية

-أ-7-،ص01،-انيليراوق!ر)1(

r(صالمصدرنفى)2( 1 4 A)71،صالمصدرنفس

,Waxmanنن.لمهtheJewiآsh.اْطtereture-p..125..).لأ+.،َ!) .M : Histo
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وباحثاًوهفكراًسياسياًأيضاًكانانه،اليهودىوالفكربالدينتتعلق

قارسملكشابورالملكإلىوطبيبكىوفاةقيهكحبرشهرتهوصات

الهامةالشخصياتءنوأصبح،به؟عجبيديهبينمثلعند.،ولهذا"

ويستشيرهايهإويتحدث،ر%الهكأحدقصرهإلىويخرجيدخلإلكاعند

)1(."وفعوحاته"بصوبالمتصلقةالا"مورفىحتى

:(م032-257)الثانيةالطبقة

الذىالزهنضهفمنيقربماتبلغفعرةالطبقةَهذهعصرامعد

أهموكان،عاماًستين.نأكثرظلتحيثالا"ولىالطبقةاسعغرقته

تمانيةمنالأَكثرا)تحديدبهذاوالعملوتثبعتهاالأَلقابتحديدمظاهرها

ازءإمةاوالأَحبارالفق!اءمن3كبيرمجموعةواكأات،ذلكبمدقرون

الهودئا،جعمعة-ادةفىمنظمة.عثعاركةوشاركوا،هناكوالفكريةتيةالدب

التىالامورأوضحلنوالشرحا)تفسيروكان،واجتماعبأوسعاسياَدينيأ

هونا،رابنجدالطبقةتلكفىوالشراحالمفسريناهعاومن.بهاقاموا

.حِسْدَاراب،يحزقئيلبنيهوداراب

792)هُونَاراب - Y lyم):

احيازانثمطتحيث"بابلفىالعانيةالطبقةثراحأثير.نوهو

،سورافىالأكاديميةرئيسأهونارابأصبحشموئعلوفاةوبمدالعهودية

ءلىوبفت،المدرسةفىالدينيةوالألقابالدرجاتحددتعصرو!وف

)2(."قرونالئمازيةمنتقربلمددتغييردونهذا

فىاختلافاتوهناكم792عامو!وفىم212عامهونارابولد

هونارابويلقب.لهأرختا)ىالمختلفةالمصادرذكوضهاالسنينتلك

9،1ص01-،يرانيلاوتر)1(

3.0c؟ا)2( Times, pزاكاin Rabهـ)!عمHistory of. our؟:Halpern, Josep
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مارثلموئيللحيهتتلمذالذىهوناعنلهتمييزاًالثافىهوناأوابلىباليأيفاَ

و.إرأَرِي!اأبَاذلاميذأَحدهونارابويهلمفر،ةلمسطينإلىهجرتهقبل

الديشيةسُورامدرسةفىكاستاذ.ءانتهأضذوعندما،اكابغينثموئيل

.طا)بأثمانمائةءنيقربمابانواالعلمطلابمنغفيرجمععليهوفد

أيرأَ"لىبهودأنقيلا)وةتمنفتردهناكوعاشفلسطينإلىهاجروقد

)1(.ماحوظأتقد.،هناكالديشيةالدراساتتقدمتحيثسوراأكاديمية

وكتلميذ،كعيرأقيهاوكعبللهلاضاودراساتهأبرحاؤهتطورتوقد

اطبيعةواالفلكوعلومالطبيةالعلوم"حرفةكأ"أخذأَنهيبدوشموئيللماو

أيضاًالاجادايتركولمالهلاخافىكعبهماكلفىوا!حةظهرتالتى

يسمتهازعيرارابىوكان"فلسطينفىحتىومنعثرةقيمةقيهاوأَبحاؤه

با!لإ%ارالاشتكالابرثابي!قيفرقيكنولم)2(.!ةاللؤازأىفىجايت

بالهلاخاالمششغكوأَنمعأالاثنينيدرسأنالانسانعلىيجبوأَنهوالهجادا

)3(.إِلهله)يسكمنفظط

يحزقثيل:بني!وداراب

الدراساتفىا)راندةالأكاد؟يةبابلجنوبفىيىوراأَكاديميةظلت

رابأَ-،!أكاديمب"الثعمالفىجانبهاإِلىوظهرت؟:تطورهاالديشية

وماتم022ءامولدوالذئاكاذيةالطبقةرجالأَحديحزقعيلبن؟وذا

قرب!،اا)ذرنا)نابغبنأَربءاأب!زلإكل-ذاحدوهو.م992عامبومباديثافى

ي!وذاان!موفاتهوع!ب:ابش4معوتعلممنزلهفىعاستاذهمعوأَتاما-4إِ

فيه.أَؤرهمتركواالذينالمعلمينمنوالدهوكان.شموسْيلكلارإِلى

ضةفىيختلفانبيماذلكقالديىالفكرمعوتفق212سنةكانميلادهأنوكطنيذكر)1(

ذكرتالىمعذلكفىتفقا792ظاظاالديهورقالبيما292انهاالأولذكرحيثالوفاة

المصدرين.هذبنمعمختلفة.م216يلادهأن

؟.-911ف!المملدرننق31(ا-اخAص!4.%،ائ!يسواوتر)2(



للعرقالعمصبالشدبدىالمفسرين.نيحزقئبلفييهودارابوبمتبر

يئازوابالابشه)يسمحي!نفلم"بالعنصيةيفاخرونوالذينةا)يهـودى

وسان)1(."طي!ودبةنسبهاصحةمنت،كد-ىيختارهاالتىالفتادمن

ش5زلاهميذدمنكعيربنمنعولذلكفلسطينالىاءال!لههجردعدميزءمحل

وهناك،ب،تونبابلإلى"الشانهذافىدائماًيرددوكانا-الاإا)ذهاب

)2(."فنائهميومحتىيم!شون

الأمروالمناقشةاجدلاأسلوبمدرستهفىيدخلأَنيهودارابواستطاع

رجالاشتهرماسرعانولذلك،تقريبأجمعتلا.يذدبهاتصفالذى

أنيدخلوايسعطيةونانهم"عنهمل5-حىىالذكاءبحدةصباديظبوٍأكاديرة

والقانوفيةا)تثريعيةبالمادةسهتدربفىاهتموقد)3(."ا!ياطسَممنلافب

ا-3ومةالحيهكضبتحياتهعأخرياتوفى،الاجاديةبالمادةاهتمامهمنأكثر

.ماتانإِلمأفاختفىالضراقبسدادعدمتهمة4ا)بووجهت

:حِسهْ!دَا

ورة-قأولميذاًحسدارابكانcالدينيةسوراأَكاديميةرؤساءاحد

وأَن!صا"بابلأَتؤياء"اقبععيهمايطلقكانولذا،البابلىهونالراب

ب!ونهبتعلقةيما()ْالمصادراختلفتوقد.)4(سورافقياءختامكانا

ا)صوابإِليا!قَربكانوإِنالعالثالجيلأَوالثاقلال!شراحأحد

قوفىأَنهإذالمفسربن"نافيةا)8الطبتهةمفسرئمنيعدحِسْدَارابأن

اًوراصر5كان4أَذهذاوهحنى.م532بر"اماقيرراضالثةاوالطبقةم803عام

العا)عة.الطبقةبدأبةيرىأَنإِلمىا!مرا4بيمتدولمالعاذيةلطبقة

)1(147..Halpern,Joseph: History of our people in Rabbinic Times p

.Halpern:IBID)67ص5-،يسرانيلاوتر)2( .p 1470 (r

(t)صراحمنحدأأنيسرانياوترنذكر)5(503ص4-،يرانيلاوتر

-.الصحيجوهو.اثانهةالبقةقالإسراليليال!!الفكلرفىبيمااثاثةالطبقة
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ف!خاصةاقاسيئاوءميشتهفقرهعلىنقفأننستطيع4سيرقو.ن

ءصلهسبهتاىاالفتراتهـىكانتوربما4-ياذمنالا2ولم!الفترات

وإِنكازتالمستمر!قرهعنيتحدثماكعيراًكانفقدسورافىبالندربس

لذذاقأنب،دوا؟ن،اءالاقربمنواصبحذلكبمدءاليهاقبلتاالدنب

)1(.ؤطخضراًآكللموغناىفؤرىفىأَننىقال4ازحتىنالحر..1

فىتة!ة!فقدتيةالدبالدراساتجوازبأَحدحسداًرابيهما!ولم

فى4وآبحاؤديثهأَصأَنيقالولذا،للأَجادا!مرضكمالا!لاخااسحاثه

والتى،والادفيالقصضىأَووالددىاتشريعىاالانجاهسواءالاتجاهبنهـذين

التئافامةالأَبحاثمنكاذتءقلا"ورثلبوالبابلىادينلتلموان5حل،1يفضمف

بهد.فيماا)خاف.نكثيرلحيهااعتمداىواالبسحثوعمقبالجديةفتصف

:(مrye-032)الثالثةالإقة

وتفايسير!مثروحممفىدمتمدونكانواب،خهمالطبقةهذدفق!اءيشميز

فىخاءمةامنصرية؟اإيمصباعنالبعيدالمنطقوالجدلالمناقشاتعلى

وام(م033-527)زَحْمَانبِنْرَابَاوهتهموا)قانونيةإتشربمبةاورالا"

باإتحلهليثزحهوءتازبالنحماقأرضأيممىوهوالطبقةحرذدفىطوبلاًجفَر

)2(.والأَ-كاماق!وافينافى4المنطقبواافاهـة

أَيضأ:الطبقةهذهفص،اءومن

بَرْحيَّا:بوسف

!اببدعلىتضلممذوؤد،ا،يلافىىالثالثالقرنمنتصففىولد

رئيساًالممعهدعمل،زحمانبن1)راب"سا!راًوكانطَيحزقئبلبنيردا

503ص4-،اثليراوتر)1(

(Halpern,Joseph: History of our people in Rabbinic Times. .p.147-146 (r

001صالديئالفكرأيضأوانظر
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وبحثها:المعلوماتجمعمنيكللاكان!حمياتهصتفترةبومباديظفىالدبخأ

فىعليهحصلمااسعخدمثمفاحصةدراسةودرسهاالمشناأصلونقل

ونقرردحض!وبداوالهلاخاال!عريعةمحتوباتبمقارنةوقام،تعاليمه

)1(.المناقشاتفىالدينىا)تعصبعننعجتوالتى!ماأساسلأالتىالأراء

:(م338-028)أباى

ويئهراحفقهاءمقا)يهودىالأَدبتاربخ.4كتابفىواكعطنوب*ده

ءصا،طوباة3بفعرا)رابمةانلبقةبدايةقبلتوفىأنهركَمالرابخالجيل

ن40أتة-ذكر)3(المصادربضيةأما)2(0"نحماعتاسمهحقيقةأنلمجتقد

واتبحبومبادب؟الأكاديميةكرلْجىأباىنجحوقد.العالثزالطبقةمفسرى

علاقةلهماكلمتاقثاتهفىوتناول،الشرحف!المنطقيةالطريقةنظعلى

رإيهصنوكان،كيرذ)كأنهاأَوفصهاويودقصحيحةكاذتسواءبالمشنا

4-لويرباامبنلإدراكه!ءنم،جمبحوأن،القاسْمبوضعهاالا4مورأضذعدم

وأزويناقث!يدرسأنيجبالمساقلن5ءيرهاوالقواشينمناقشةالمف

.!الدار!.كأكبيراهتمام"حلالمسائكهذهمعلقكون

:(م235-992)يوسفبنابَارَ

الأَس.لىاسه"أَنوبروى،بابلفىالثالثةالطبقة)4(شراحمنوهو

اصرحواسعرالتففىمنهجهوكان(.)ْرابااًمختصركتبولكنهاقيهو

اكلاؤ،اإااتطؤاطت?أىالمفسربنءنا)ثالثةالطبقةأَحبارشهجقنمسهو

)1(126..Waxman,.M: History of Jewish Litereture. .V .I p

)2(127.(3.IBID)p001صانيلالإصالديىالفكر
انظر:،الإصرائيلالديىالفكربعكس،الرابمالجيلصراحمنواكطنيعتبره)،(

Waxman,.M..126.).لأ The History of the Jewish Litereture p

ْ!المصدرنفى)5( 127 ,,oْ.
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ذا4و.اجدلاوالمناقثةيقبلءاكلوعناقشةالمقن!ةالادلةإِسجادعلى

فىارتعرشلىإِلاباإثناتععاقعبيرةأوص!برديتركفلمعملهفىدقيقأنجدد

ا--ثإبزف*إ-هادإِلىيميلراباوكانءلي!اوالع!ليقوالتفسيربال!ثرح

!ذا!4إأقوا.ننجدواذا.2والاةتباسلةالس!وإِكءيلولاوالتدة-ق

سلمةءنواحدةفلفلةأفضكإبئى11والدراسةالبر.ثءلىيحثالذىالمعنى

اف!رامنواحدأوءيضاًان،ا)!ولهذامندمنىوهو)1(."بالبطبخمملوءة

ى-اسهلةاالجملمنكبيرعدد.كأعفدهت-روعناءبجهـد))يهيصمل

!-ركيلقبوكان"م352عامراباومات.ومامةحم!حيسحةكاذتولو

.)2(1(المنطقيةوعباراتهعقلهلحدةشظراَالببال

:م(427-375)الرابعةالطبقة

الاوضاعسوىهناكيكنو)موالتفسيرالشرحفىالعما!اسشمر

مذهوتعتبر،امملىابرفىكبيرحدالىتتحكما!تلبابلالسياسية

فىباإقصيرد)جتفعرةءاشتإِذأَبضأكببرحا-إِلىحظاًأس!دالطبقة

4)الأَولبزدجرحكمظل" y. - rA A)3("مصادقاًاايهودكانالذى(.

دء4-ارجافبإفالديشيةعظه-،ماأَوجفىوبوءباديظسوراوكانت

إىاادا،وبعضلىمنإلاأَكهلمتدةَا)تلهودموادكاذتالطبقةهذهكاءوبانت

كبيرةمج!وء4ارالمجةاالطبحةوذفم.*والسادسالخا.سةالطبقتعنفىتمت

:أَثهرءممنالمشناصفسرىمن

128صالمصدرنفس)1(

.3(.p .147 (tا+يمحHalpern, Joseph: History of our people in Rabbinic

(Halpern,Joseph: History of- our- people in Rabbinic Times. .p .148 (r

http://al-m
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427-)مىثب3ِشِى ratم:)

0.اءعابينا)دةبفالمفكرالعقكويعتبر،المنبصتشربفةاسرةسابلوهو

وءظمش،ا.جدهاسورالأَكادط:ةيعيذانالعلميةبمؤدرتهاستطاع.ءصره

أثء-نرةكلد)ام352عامرابا.وتبمدالافولفىنجه،ابداأَنب*د

المادةبوترتباتن!مكرسهااىاحباف4منصبكروقتفىسورالاكادية

علىوتعلهذ،مناكشهرتهوذاعت)1(."المشناحولوضعتالتىالضخمة

.العلام!ذمنكبيرعددبدبه

بجهحأَناسعطاخآيصفةإن،ودونهاالمشناهناسىيهودارابىة-دوكما

اتلعودبايعرفمافى:ضمهماحو!سادارتالتئوالمفاقثاتوالجماراالمثتا

ن.إلات!روباَاكتملقداتلموداي!وذآ؟ف؟وت"أثهيقاكأنهحتى

.)2(1(ذاكبعا-ث!راتمنفي!اماوسدشحهاءتمالتىالمواضصخب،صى

:"دعهنهر.ندءطأ!اب"ديمى

دعهن!رمند؟ىبرابيلصبواذا،دعهخ!رمنثالأصلبابلىوهو

فىالمؤرخوناخعلفوكما.)3(برحينناديمى4اسهوأَصلاصنهموإِلىنسبة

،ينعمونالثراحطبقاتأَى:إِلىذ)كتيا)تلهودفقهـاءبمض!رشيب

اطبهةاح!فرافىنالمحمادربم!لىاععبرتهحيثد؟قرابمعأَبضأاختلفوا

.4(!ةُاراباإعلقةافىآضرونيذكودبينماالخا.سه

قرك1)-نبى،تقدمتوكند.اLاتجارةبااصلايثتغكديمىرابكان

وماتبو!بدبظأَ!دءقيترأَءلىاتسنهِشلاث4وؤاذوةبا،4تجارف

م.rAAأعا

914صالمصدرنفص)1(

(Waxman,.M : History of the Jewish Litereture. .p 128 (r

001عىالإعرائطالدينىالفكرانظر)4(6،ص4-،يسرانطاوذس)3(
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:(م468-427)"الخا!الطبقة

اي!ودامعاملةفىمتناةضينءصربنالراحمنإ&قةاكضذدعاصرت

(457-438)احصبماالثاقبَنصدَ-رقولى--قتالفالفترةعاثتحيث

.%إ)فةأَخرىقترةذلكبمدوءاثت"ا)يهـودمعإ-مماحةباءرفتواق!

،
شمد)1(الما%ىوحرضها)حكماكاقيزد-رذولىأنبحدالاولىللضترةتمامأ

-مممحيث2Peroزوفير4تت-خصا"كزوب*داًسوءلامرااددزاودلع!وا

وَتُ*ت،زرادشتد:إرةفىث،دا).عاتأءانحاطموأ-%راليهودعلىبالموت

رز-س!يف*او.تايهـرداقادةفىالإءإ-امآح!نيشذكماا)-،ودا-تماعات

)2(."المنمص

الط-قة:3*يئفقهاء:من

:ريمارمصا

1()3،رس-مرى"اورببنَمناسمهوبتصبون.الخا.سةالصإبقةشراحمن

(م)427انفابىروواةعؤبيوراأَكاديميةرئاسةقولى.)4(بيمار-م!ارأو

رابىيعده1،اإذينالمفسىمنكسابقيهمش!وراًيكنلمأَنهويبدو

ير-ء*ون-هـيعأالمؤرخونكانإِنوالأَكادءيةرؤساءبينمنصاءونضريرا

.فاثوةاةبعدسورافىالدينيةالأَكادءيةرئاسصةتولىأنهءلى

ءا41متحالذىالمقباهذاانإيهودىااصدبتاللف!رخونالمؤويذكر

عصرءنذةدءاَيطلق!انوأنهبَرْأَب-نايدئرابىسوىبعدهاحدعلىبطلق

.حسندَارالى

الفارصى.الكاهنعليطلقكانالذىاللقبهو)-الماجَى

(Halpern,Joseph: History of our people in Rabbinic Times.015-914.p (r

19ص2-،الأوائلتاريخ:هليهفى:ايضاالئأنهذافىانظر

001صالإسرائيلالدتالفكر)4(.3عى5-،يرانبلاوتمر)3(
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آثى:رابىبَرمار

ة4اطبافقهاءو!نسورافىالديتيةالأكاد؟يةرئيم!3يثىراقابنوهو

جاءون!اشريررابىبذكرمارحسب"طبيوىيلقبوكان.مةالراب

ا)تحية*ذهسببوانطوفميووب*ىيساوئطبيوىالاسبمأَن4اترسا

أب!اموانعهاءافدمةاالأيامفىورجاءأملءتلليهوديبدوكانماهو

4ماتالذئفدفىد-هـالفارسفرضياالتىوالعبردب"الاضهطهاد 5 y1(.م(

بعدإلاسورالاعاديميةكرف!)2(م!انته3شىرابىبَرْصاريا!-ذولم

و!ل!!ءيراَيزال!ا!نلأنهدظراَعامأوعثربنبمانبةوالدهموت

ن.ىيخرالىبرمارويعد.عامأعشرثلاثةمدةالأكاد،يةلهذهرئبسأ

ميلادية.486عامتوفىوقد.ا)تلهر-.نالاخيرةالنسخةحررواينالى

:(م005-468)ادادسةا)طبقة

المجموعةتلكضهتا)ىينالمفسيمطنجقاتثالمطافخاتمةوءى

الطواقلينووضعالمثنابتفسيرقاءواالذينايهوداأ--ارءنال!بيرة

المجموعةهذه.محسرىَأهمومنالجماراتضمنعهاوالتىوق!سه-ر!،ا)تصريدية

ةالاخيرة

.سورافىيعلموكان،قُوسنر!ربا-ا

أيضاً.سورامنهوو،حَمَابَرْرابينا-2

باديحا.بوكل.نيُوسَائ-3

ادبفارالف!فىتعاؤبواالذينالمفرين.نالستالطبفاتح!ذه

رتسستسىيلفىضرصةبمج!وداتقامواقدقرونثلادةمدىعا!ا)-"ودء!

يهوداا--راود:وببهابتدوينهاقامالتى"اكنا"ا!فهيةاخوراةاوشرح

3+ْص-ء3،الأوائكناربخوانظر2(*ْلأ.63حمق-ة!اثيلىيراوتر11(
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الروأةأَ-!يالوهىسبقت4طويلةاصالمجهوداتبذلرتمتوجاًهفاصى

الآراميةجاذبإلىكلبطورةعبريةبلغةالم!فاهذهأساصروض!14الذين

خلفتحماا)ثلموطبقاتالمشنااغاخلفتالرواةفطؤاتأخربمولغات

؟الجماراهـىفماإذأ.الاَنالمعروفاشلموداتكونمعأومنهماالجمارا

.؟لغعياو؟عهاانووأ؟!ضمو:ثاهوام3

:13الجحار

ءma5"الفعلمنلغةوهىالخاتمة،النهاية،التكملةتكأالجمارا

اكملى-زأبمعنىمتعدياًإِما،الفعلهذاورلمكتعه!لاومضارعه

كما--انتهـىتج!ى)1(لاز!أبلمقكه،!نهاقيإِلىالامرأَوصل-أضى

.ثى!اينعة"ومثل)2(."التقىاذقرضرقدلانهرلتيخاخَلِّص"مثك،قىم

.)3(1(ا-ارااللَهاءلىوااقلولتاةإحمرفإبئ.ا!سديقاوثبتالاشرار

!اعدةيتعدئوقدماعدةدونمفعولهإلى4بنفالفعإ!يشعد!،وقد

الأَصلىمعناهءنيرخرجإصالةا،دهوفئبعَداظرفاأَوعَلْالجرحرف

املىااللَهإلىامحسرخ"فىكما)4(يرَحْهقِ،ءَنْيدَاةحهوجديداَمعنىلعضيد

هذدأطلقتوقد)6(."عنىحاىالرب":ومثل()ْ"ءكاالمحاىاللهالى

متذواستخدما)يهوفىأَحبارعليهت!ارفاصطلاحياًمهىلتؤدئال!لهة

وفصوكأقصامءلىيطلقحبثالاَنحتى(ع005-921)الشراحعصر

جاءماوذر!جوقهـضيحتفسيربقصدالراحأَقوالقتضمرافاالعلمود

ضالمقصوداجمارااةيلناؤا.عإءا)خلهودءلىسصلقإسطوأَصبح.المشفافى

كله.التلمودوياتمص-

7:9مزامير)3(ا-22مزامير()912ه-صا-،ديثحقاموس:سوشانابن)1(

)!(912..Compendiousand complete Hebrew and Chaldec Lexicon. p

1872,Edited by: Benjamin DAVIES. London

138:8مزامير)57:316مزامير)5(
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-،*تاكأاا)رواةعصراكوأقورواياتءلىأساسأالجصارابتيتوقد

وتناواوااثراحاجا?صرثم.بالمثناتسصتهعلىاصطلحمافى:نغامت

.ناقثاتءمورةفىفىذافىَلوالانسافةوالتوضت!حبالثرأسلافهمخلنههكلا

ازب%وإِلىالمثناتض!نتيااىاالقوانينتلكفى)1(ومجادلاتوأبحاث

ارويةاأقاراءدوااح!هواا)قصصالتإهودفىنجدحيثأضرىنواحى

،ثاب-ةفهـواملوما.نوغيرماوالتلبيعةالفلكعلومفىوملاحفاتال!إمة

اكأ،ذ!ةاو-يانهذاتهفيهوفىءصاالي!يجدل!ىوضعتكاملةم!و-وعة

ديفباًمعهإ!تلف-ناومعجنسهأبناءمطعلاقاتهفب،1ويحددوالمستقبلة

كانورنجا.خاصةبصفةايدوا)تاقاالدينيخسماوكلوسياسيأواجتماعياً

فقد"الطويلةالفترةهذديستغرتا،إ*االجمفىالعملجعلالذىهوذلك

القرناواخرالىالثاتاقرنامنامتدتؤترةفىالثروحهذه،ألفت

مركزينفىعاشعاينالمفسرمنمجموععانبهاقام)2("الميلادئالساد!لى

منوبالرغم.إًغرباورشيمأَووفلسطينشرةاًبابل!حاود4ا)بمراكزمن

ف!ريةعلاقاتالأقلعلىهناككانتففدالمركزينهذينبينالاخعلافا

والفلسطعنىابابا!ابينبشباتاستمرتقدالف!ريةفالعلة"بينهماوأدبية

الف!رىاتبادلوا.وإِيابأذها؟ؤلسطينإلىبابلمنيتلتقلونكانواحبث

وكانت،المركزبنكلافىالقضايابعضونوقشت،مستمربرينهما

تنقلحبثوالعكسببلالىتذهبالفلسطينيةوالتفاسيرالأبحاث

طريقعنمعينؤانوفءوضوعفىفلسطينىسؤالعنالبابلإةالاجابرات

تلامبذمنآخرتلميذطربقعناوبخفسهبالإجابةعودبثمافرينالمصأحد

.)3("اثراخهؤلا

.man-نمةول3-؟ewأة؟Liي!3"جمأ4بئء؟لاْ.أ.هء0ْ-أور.َْ-(1) History*8ر!

12ع!6البابقالممدر:ؤكمان31(-2هص،واليهوديةايهود:اقوالواحدعبدعلد!ر)2(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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الفلسطينيةة؟لميةالباب!الجمار-ان

عاصروما،ا)يهودالثرا-فيهاعاشنالتىاببشةالاختلافكان

أ:وا%كماعيةسياسيةأَحداثأثوفلسطنبابلفىالمختلفةطبقاخهم

فىاثراحواالمفسربنوكعرةا)بيئتين.نكلبينالزمنيةالفعرةاخعلاف

ببنواخنلافاتفروقاًأَوجدتالعوا!لهذهءل.ذلسطينفىراحعنبابل

عناء.د،نلحيهااتعرفايمكنالفلسطينيةوالجماراالبابليةالجمارامنكل

افا-طينبةاأَض،-افت!ةمنأَ!رمحتوياضهافىتبلغلبةالبابفالجمارا

لاث)/811سوئبتف!يريقوموا)مافاسطينفىعاشواالذينالمؤ.صرينطبقاتة

ثر!كذالمث،%ناث،موعد.زراءيم:!ىبتمامهاالمشنامنالاولىكنب

أممتوتءَقيا-ابماا!وزءاعداماشزياقينارابماالكتابالتلمود!ذا

أ!دفىءيرنا.نئاًثتحيثررامالإاءأىوتأباتاسعا:البنرء،الثهادات

اخاءلىاوهوا)سادءرا)جزءمنواحدافصلاعدافيماوالهادسالخاص

)1(.1(انونابمسرنِذَةيسىوالذلىالنساءكأدالر-ضب،حكام

أَووإِضافاتشرح.نالفلسطينيةالجمارامحعوياتكلتكنولم

لبفؤطالفلسطنبيئالمفسرينطبقاتإنفاج.ئكل!اتكنلمتعديلات

فىالمفسرينطغات.نونوا3بلمبارل.نلمفسرينتفاسيروجدت9

البلدينيهودبينوالثقافيةالفكريةالعلاقةلوجودوذلك)2(."فا-طىن

لبساطةوذاكابىاطةالفلسطيتيةالجمارامميزاتو.ت.ذلكسبقكما

تؤسيرا:مخر%ت!ذامست!يمخطفىيعهلمونكاذواوانهممفسريهاعقول

ايععباطةإهذدوربم،الا-يادأكابفىالمشنامطقْإكقأقربوشرو!م

ا!لتطكلية.وإنلهإرةْةْابديةانجرغِةتنفقنهبمبهانِص.أنْ!بمْالابهاْبتضممونالئئ

r(ص،ائلىالإصالد!النكر(1) 1v)1ائطيص-تزاو 0 - c2ْ*جمي-ْ:-
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ءلإذةدون3وموضوعاغلقضاياهموترتيبهم.خعمرةآراؤهمو-اءت

أىأااب.ابإ-4ااا!طرافىع،ن01بعكسوذلك"الأحيانكلنكعيرفىبينها

قضاياهاواز-تإبر!وهـثبا-تهادتعملنالمفسرمنعديد-أجبالاظلت

")1(%"لىتتابىمىشكلفىوالعث-يهاتالمفارناتمسعخدصةالمنطتىبالعرابط

فه!ااتفيرافعرةوطولبابلفىالمفسرينطبضانتكثرةكاذتواذا

اطبقات-هذهْاوأَن،ا،ثنايرتفإِكمالإلم!أَدتالتىةالاشا!ىا*واملامن

اقىواءدابمهلىحولواخنلافاتجزئية3راءمنأحياناًبينهاوجد!ارغم

أن؟نبدوأننا،وا-دخطفىتسيركاذتأياإلاالسلوكيةأويةالدَْ

رابىفب!اعا+!افاا)طبقة!ىالفلسطينيةالجماراف!مؤثرةطبقةأهم"

قواعدشهـاتا!ادة111ورقىبا)تفسيربرةبعفالا"ور!و!عحعثبوحنان

ن.كثبرأديرتواقد)2(."العمكهذايكملولمالا"ورشلعمىالعلمود

اةقد.واافىراسةبالئتلمودتعرضوامنبينذلكبعدوالاَراءالمناقثات

فىشرحهابنماماىاالفصولتلكحولتدورالمناقثاتهذهوكانت

الفصولهذهكانتإذاوعما،ذ)كفىوالسببالا"ورشدهيةالجمارا

ؤ51أنهاأماو-تابمرورةقدتدميفر-تقد"والطهوروتاقِذشِيما"وخاصة

زراءيم(سِيدِرْ)مقدمةفىبقولميمونموءهـبن"أنفنجدفعلاتثرح

لمط!روتسيدران3واكاملةسدَارِيمخمسةالا"ورشلبهـىمنووجدت

فىاصبباءنوبتساءل،والا"ورشليهثلىالبابمنأَئف!ا)تاصوفىفىقىوجد

)3(."العفاسيرهذهوجودءدم

(1)131-013..(.".Waxman, .M : History of the Jewish Litereture V

(Halpern,Joseph: History of our people in Rabbinic Times. .P.132 (r

لا39ص01-،انيبراوتر)3(
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،ء
يرصرناةء،ء-لاتبدوالاورشليميةالجماشاكانتعاكلةوبعهفة

فى-ةثبيت!ماواضحاًاخت!فاً!ضاكوانا-ابليةاللب!ارا-بةبالفمفحَاءل

با)اكةشير-تقدإ-ابا-ةاالرماشاؤ،وا)تنمسيرالفرحبهاتماىاالاخمة

الاَراروب-4بإلا،جةلفرحىتةقىدالفلم!طيفةالجماراأَكلاالشرقيةالاَرابة

هوترإب!هاوعدميتيةالفلسط،راالجمثاواضحاالق.صوروكانالةربية

ل!إ!بضعونرق-،قالرصإب-ت.غاشناتعقدإِلىال!خاببب*كأ/!حداكلا

3ا)تاءوداتابرول!ارنعفدكل!"يقول.نفمت،ممفا--4ذسميب"اتت،-ا

الاختلافلبسبب3!نندهثيى!فةإِتاالفلسطينىا)تلهودابإتبروا)بابلى

مأسءودذوؤفقدكرجاتأحدهمايظهرءنالاثش!قارنةقمناةاذا.بيخهما

وبقصد)1(.،كب-رحرمالىونمااكللبال!94صحفترسنتفقدالاَخر

ا):ابلمبةبم!صس،:صاا)مملب!تمللمالاوش-اجصبةاشاالجصأنإلىبذلك
ناقصة.ءيركلس!املة-إءتاىا

،،،

013صأ-ابرتدهـاالم!:واك!ن)1(

)ر-!(
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:"ئيمارلسبفيا"نالموفقواو،طقةالمنا

ة5داةاإتف-ر،االثرحمحاولاتمنوالأَخيرةا)رابعةالمحاولةتعتبر

شراحتحرأَعقبتاىاالمحاولةقلكهـىحولهيدوروكلاالتورادلنص!

ابابىكا4بفرءصبا)تا!وديسمىماعن!انتجوالتىالستبطبقاتهمالم!ثظ

ليمى.يفرلاواو

ءرحا4دىايهـوافالدباتفسيراختاربفىعرفت4اتفحصيرباالمحاولةهذه

فىءلممة"سبوراديماءاحةوا"المناطقةأَوالمحطتيينأَىهـىاثيمالسبعس!رأَو

حكماءءلىيطلقكانلقب"وهى-:وراقى"أَوسبورا"كلمْردهاالجمعء.-خمة

وهـى،)1("(اجاءوقيما)امباقرداعصروقبلالشراحجيلب*دإسراقليل

ووه،"فىأَءل،اعتقد"بمهف(Sabarسابرر)اللازمالنهةلمنءصتقة9

21البربةفىيقابلمهإلاءإ!آراىف!ا! " Sabar)3(داؤيالفكما(

و!ن!ا-فسر-اُوضح-حيضربمهف3Hisbeالف!لهذا.كأوالمزيد

Sabrahوتاك،طقالمفءلىالمبىالاستنتاتأَ:طفىالمفالجداطوهو

ءا!ب!ومأتنمسبرىاصخهجهماكانفقدالمفسرلي-تهؤلاء..!حةحافىت

ي!ونأندونءسصالشبفسرونآوالتعا)%يرتاقونلافي،مثالمنط1اصفخدا

والمنطق.العقلف!يهايستخدمون"خاقشاتءلىهـجشيأقفسبر!م

رقىومعحلهمصلبكانإِظاو،سينا5ًحتابااإخاط!ةلاء!ةِيتركولم

يخرهامعبمقارزشهاياًمنص!آترتيباًوذشفبهاقم!!مال!ثراحتفاسيرخصمعلى

ومحاولةالمختذفةالن!!وجىها!بينوالتؤفيقالربطومحاولةالتنماسبرمن

133صا-.-،ائليرتسروأو.9401ص2-،حديثقاموس:ضظنابن)1(

(2)431.05.Hebrewand Chaidec LexiconيمComendious and Complet

الاْوقاتابغيرأنهويف!!،العلىتدب!ويبا!الحلضدبكلاموتكلم"7:25دالال)3(

.1(كأمانونصفوأكأنةزمانإلىليدهويحل!ونواله
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لقبأَبضظسأعا.يهمنفلقَسانيمكنفاءنهولهذا!عليهمتذقبشز-:الخروت

!ذدوالمتداولالمفهومبالمعنىسرينكلغيظكوؤوالما:ذلكة،مالموفقىت

ذكردسبق01ءلىحىلأخوتأَوتعايخت4أَبهؤلاءرضثت"لمااذ.الكا"ة

ل!ىوذلكطايما)تعاهذدفهمفالمنطقاصتخدموافقتتاوإِنما،إ-اء.ودافى

صعسةمهمةوتلك.(1)"اتلاكلبذحسمسامماحاًش!نهبثكأحواتالىباو4بتفىهموؤ

.كببرةدرجهعا!أىدوإِدراك،واسعةثقافةت.طل!إِذشاثبلأ

يزثهواأَذيم!سنه،ا-ف2ونؤاشجدلمنالفلاثهأ!فىداربماا،ةَخناع

ها.بيتفيتسإتواميمك،سسوالمختانمةالأَ--ارؤزاسبر

الف!ترات.-نالموفقونهؤلاءؤجهـ!!عاثالىإزهـنىةاالفترةوقتبر

ملوكادواضسسهـاضكلطتحسطلي.*بسونسساؤوالحقد8ودالبزإربخفى-ةاصعا

موأَنثطش!+ا-ياب"َإفسريناحؤلاءأَنب.اءهـنإجناإِ:صلكلاإِنةولذات!إكأر!ا

ث.المؤرظس،نبتمكظطولمو.ضطرب"4قلإاتعتبرفالدبالفكراءمضأفى

أَجبالفىتضاربواقد+أْحتى،غمرضمنالنترة!ذداكتنفكلاازا)ة

خد+-ترأَجبا*اشغلرِفدهؤلاءأَتالسحض!كرفب%توءددهاا،تاطكة!ؤلاء

فذحر-آ:،عاكلأوكأاز-قويب*ةمائةا!فرتمفة1ة-راتفىتر*إق

.المضاةكأةلاءؤ3فؤطاثف-نجبإ-تسوء-يوجدلا"بأَنهخرفادرمصط

:)2(."اتحدمافىالموخَلة-ادرالم!.نواضسحوهذا

احتقر!المتعاضها1)ى3،للفت.!تافاًرخاًذإشرحددذاكمصدراثو!:ا

دى-"وخه-ءلتمادة(4اطترالمف)الى:وراقإمالأَحباشوظلا):يقولحبث

أتا!وداويسظقا،نالض/هـخمةال!ثر:حهذدنبراجعر(565-005)اظسرى

زحد!دفىادواباالىالآراءأَقربانويبدو.)3("الأَ%يرالصورا!لىالباب

133ص!اطصدتنفى)2(133ص7-،ائا!يراوتر)1(

51ص\t-اطذا!ةقصة:ول.نتديورا)3(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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فؤطاذنبن=ياينصخماواأَكمبا)قائ!ارأىاه!وعاشوهاا)دأا)فىمفيةالفترة

ههبنشاطهمبدأَحى-ثعاماًأَربعينبزترت!مبجددأيصمنارك!اكل

م994عاما)ثراحهـبمقادءادسةا)هـبنةأَحبارآضر"حونابراببظر"وذاة

الأَ%براجيملامنوهو-!وذايراب؟هـت"أتنمحيرىاالندظطهـذا"توانت

ا!واءوزيماعَرصرأَنخلتافإِذا)1(.يام545عامتوووالذىالموفقينمن

تم!كةقوامهازمفبةةترةروناكآتنب.د!بلادية958عامحوافابدأَؤفى

ورءمذإكثوا-!ودىاالىدرىالف!رذإربفىبفجهِرزر-ىاماًوأَر!يت

ء.حتاربخأضاأَقربهو4ءاحددالذىربءا)تامذافإِنا)ممييرةالفجو-

ذكرح!اوا)جاءوؤإما)م!:وراذيمءصصىب-نتدا%لاهفاكيج!إ!لأانهإذ

رايبالأولا)جاءو%كان"ذقد(م065-005)اردالحضقصه-لفكلص

)2(."958أعاذولىقدمباديثابهِأءاديميةفئحضان

حبثءاوبلمةفترا--تاله-وراؤيمعاشهاالتىالؤترةتيصونوبذلك.

أَناذيممفء-اا)ثاثا)جبللفق!اءمعضا!!كانعاساًْأَرب*-ن!حوا!اطتقدر

عا!"رمنمنهـموكات5151اعاؤ-ا!كلالَواالأَولا!الجيمكلفى-رئ6امعظ

إِلىامتدةغدالضاقأا!يل،ا5،أَبوءىورانجا،أحاقى:.الىلمثالثراحجيل

لل!ثرحعندباذهمكلنفاتالاصابكضلىاتا!وداإِلىاأضهاؤووقد)«م045عام

.خهدهـءافئأذ-رتأو-دتةدتيصونربماالتى)3(0"الجديدةالمقضاياو

،،،

134ص7ت،انييرتراو(1)

225ص3-،اناطيرتراو)2(

اغراتاصبة،69ص!،اؤاءرايموديضقاتفىاثماقنزهة:يخنهادتهرزقيوت3()

.م2491-21345بغداد
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ا)تنمسير:لحه4ِاب!ودباالفرقاختلاف

ا-!ودابدأَ-ا)تعب-رهذاجازإِن-4الففحيربالمدارسال!قأضهوربى

ح!اؤتأَنمت*ازفءخاء"-اًادحما،،أوذ"بووكأالدبائهمذرءبئبكفتون

الشنولةوا)شوراةاإنزاةأَوالم!توبة-الفوراتينز!جودالمراكراث

ا-خماء-اً،دبتياً"صابتعلؤَكلاوحإتصها-تدىا-هوابجد-(داسفلصوا)

إئلة41المره.،ءإتذاكأَخذتو.3اكلورحإ!لهفاميشاثاتاة"ذا،وس-اسباً

.!-ونمرولتبفوبثرحىونأصةمتخاءأورلمةعححور.دئءكالمز-رينمن

.!صوء4سصلأَخذتوت4ةِبكل.اء!هَضبزيلواأَن.حاواب/ت"ا)تراثهـذا

.نهـهـا*مع!!بتفقوقدسبمز،1ممتأَحباناًبختلفقدجدب،-اًنهجاًذت،ج

ا)تهشفيفى!ذومنومنهملىالاص!رإاإِتتز-يربةاتففرأضسافصت

وكل:ءمةددجدليايدتئاأَحا-ثوا)قواذب.تووفيكلوا(ثراخأالاح!اواستت%ط

واهتمجديدةز-ردهاتأَ-دث5أيهـأإوأضطفسلفاأطأعحاجم!تمن

نة6اراااةاحااتزتفب،1الثري!!ةؤ!َتصددلاتأَ-رىو،شاطيرواصبال!ص

ات؟إبإنر-ربنامنأَربىصة.فىاهـأَ-يالءفذاكءل.ءمحرهفأ!)-،ود

.ىازا!وواأَص!حمابووا)تَراءأرواةهـايخصاك-افى

دبةا)ي!واتمح!وهـلىاادبىااتفسيراتامرإءتاالأَجبإلذلكأَئف!اءوفى

1،اغ!دسةا*تبا.ن.وقفيهاوواحا-رج!!يدءةايهـوداب*شااررينيةا

ب!لىفىالاضضلافاتفيهمأَيخاربل،عامةبصفةنص،وصكلنذشضمنهوكلا

هـن!ترة.جما!خت!وزتأَن-فىإِكاالاضتلافاتقلكووصلتصالامور

،ا-!هودبةابا)فرقاب،وداا)ديرمختالز؟رتاربخفىدطبسه؟كلااو،أ-!ودا

الاَرا.ناككازتسواءب!،خاء4آراءا)نح!!فئ:لمكصتفيفرل31عات--ث

إ*تبا3هـذ.كمهونؤ/اوةقدسبتهاوهدىنف،1-ب،الدباحخمبازسلىفْا
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ه!-اعهلىبابفماًا%تا!رتاكه،وم!ا.لاتتضري!إتمن4بتضشهِوكلا

ءاذتايموتعا%رذباتبءفثوفىايهوداعندطانال!اتكاإآز!الفرق

.اجيما،موذواردتها)يهودءرفهدينىتؤاليد4؟+اب

سأبتةقدطةأ!..ْتأإِبرجىمامني!المختلفةا)يهوديةالفرقءذه

زارإشعالفىآراء..نعتهـاءرفبماساكعهءتقدانهاإلاسرينالمفى)لم!!هشر

11.،ودسياهـيةأَحدا؟اًالزرقتلرنب"ف/تعاه.وؤد.أب،وداب-.اضرف

بيض!هاا!ززبوجدأَتاصببىال"كأنف!13تواضحةأَكلامهـها4وْبإرات!نولم

اهـاإنالفردفاتلكم!بزامأَن4فبشكلاا)ذىالأَهـسق:)3،بعضهاوب-ن

ذزاتأىاىكلو!بثروورةا)تمىاثضمروردعلىتتنقت!ادجميم*،1تكل

عاذتإِذاؤيخذالمثبمدتختافتم،الخصىةالأَسفارذتضمنهاوالتىعايه

وحذا-توبإتوالم!ا،"ذ:-اءأَسفار-وهـلىذالمثبعدجاءتاىاال!ءب

،فكلصأسنارقدل!-ةد،،*ا-ا)ت!.ود!هـ-!هنبت!+الذىوالجماراالمثضا

نجالأاهمعهاواحدد4.:زازتزهـةحو!لنجالخهس!ة

برأنمتراتاتالمثفىإ-،وداببنظ"رتا)كأالفرقعذءأره،من

،و-تا-ا..رافرؤة!فى!اتتشفىوالمةإثري!4وائالدبإلف!رفابء،-!اتعوتر

الأَرب*"ا)نحرقوهذه.الأَسيشيبنؤرؤةوكذا-ةَا!مدإوا،والفرىي

ى-الاوكا)تفبرفىقشراتظهرتالتىايب!ودبة)لفرقأَكبركلنق*د

اضلافافىباىاالفسقأَء-رهـنق*يبرأَء6اكه،،ا)ثراحعص!رنهادة

ب-نباز)روااؤبنا)كلرةرؤىب-نفالخا3بظهـرأَنقبلءلفية!سرةبىبيف!ا

افرقابمفلىحتاأَنإِلىالامر-امووحىلالفترةقلماثلَلتا)ىورالعصفى

لبمض!لرسرءرص!فى،ستحاول.فال!يددءقيءنتوالض%وبالكفر

.كأفوقةعلوم!وؤفخلافمنبيت،1عانكلانتلى-أنالؤرثءذه
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والمهتقداتوالثرير*ةالديفيةال!تبكلتْو!وؤنح!!ا،ؤاحيةمن%رىالا

ادينىاإف!راتطورفىالفرقهذهساهمتحدأَئوإِلى.اخرى4ناحبمن

خاصة.بعمنهةإتفسبروا،المضخلفةمراحلهفى

:السامربونةأوالأ

اب،وداجمهـورذصدؤإِنناواذاتاليهردءلىالمنشقةالفرقاوكتلك

ذإ.إسرائهكا-فالإِءالإقءاىيفبرضثاولابك!ئةال!ربهذهير*شوفونلا

ذ--"،ءا)وردباأههدافىدوروراددمته4أتسصاهذهولم"ال!وثبين"بسمهونهم

!بسبىبمدأالقولاءهزآثور.،لمصثإصناصرمنهاجلبالتى"كوثي!الى

دقبقةغبرالتسميةحذهكازتإِنوةالصأمردكلدنوأَس!!نهـم:إ!صرازبا!

أَ-ضر!ما)ذلينحد!مود*وذواإما(غدبماعهدا4روابحىبةال؟وثب:ن

بق!ولحيمثاخرىهـدن.قاءبربانا!ر!جاءفقداداموةإِلى7شررماك

،و-!ادتوءوا،ث:صةبإبا!.ننجقرمآثور.لمكفأَكق":السنر

فاكلظءوااشراقصكبفعنءوضأالسادردءدنوأَسكنهـمةوابمويىفيره

)1(.1(مدضهافىوسكتوااليامرة

ثاشءت،3قوزب311غبكأاخرى-!اعاتهناكاننجدالفقرؤ!ذهؤصن

-لىاجرءاإِحىالإق.دى-ءَ!ءلىذالمثكانإذاإلاوامخك!االسامرةفىالإؤإ..-

ونيمر،ب،إنمهرقةاذإكأَص!!عنومؤرخوهما)-!ودبذءردكلاوذلك.ال!ل

،ائبلإسربفأوامىامربءنإبأَنفسهمب-صونكانواال!وثيونهؤ!ء"أن

أَزفه-،-اءاىأَطا!واواملهـم)2،."ب:سفنساِمنأَء3ِبتحو)ودتوءازوا

ا!!ذكروقد"ؤب،اد!-ءونح،ذواا)ىأدإ.رده.دب:ةإلىزص:ة.مالا!هذا

.2،:71طات-ملوك(-1)

11r-سط5-،افيلبر!ساو)2(
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ناإلا-والمدراشىالفدطينىا)تلمودوف!)1(القديماور!د-افىا)محامريىبق

)2(ْ"ا)مموثييمباسمدائماًبذكرونهملحاخاميمتا

إقدساهي!لمموكان+السامرعنهـدبنةف!ااسامربونهؤلاءعاثطوقد

وربدو.ا)وحعداإقديهرإنالم!3فىبالنعصعةب*تبرالذىيمجرزجباتةو:

إِلىبر-صاوإنمافقطا&يوا-دي!نامابيوداوبينببشهـمالخلافأَن

،ا،قدسب-طعإِليا&اكلرذءنا-،وداؤ:لمةحوإعطعفدكلا.ذإكقصعا!001

3ؤو)ذالمعتات-ويراطا،ذا.يكلترقواوا،ا*ةالتربعلىضرو-إًذاكءد!اةقىد

)3(.(1امفمونهدولاالمقد+س):-عط4-ركلب*روونلا"

إلى-ر-لنقىذاريشهاأن"الفرقهذهءن4إ-،وديرادشLالم!و-ذكا

كتب"وءا6بوسيفوسحتاباتمن-الملوكسىنمرفىء:،1ذعر.!اصانب

ءتحائدباًوا)يهـودتالسامرببب-تأ-لاعتاوبرجع.وذ-ون4والحعتسبكأاتاب

ا)قديمامعهداإِلىزم"َللسامعرب-تباات--ةجىرزبم-بالىقدسببإِلىأولا

ب*يباي!-رؤو،و)مدِوءثجوسفرالخم!ىة4!و!ى%صهفىاربفزطاءترةوا--ث

موصفهما،ملمحانو،خ!ا!دتانحرؤةاهذدكل:،جوضحةتمد:!ذا*الانب-اء

يرلى:فماذلخيمصمه!حشوالإِيماناصردء،امنالخاء!

حعط.وحاقبرلإِإ"ابإنهذابروا-دو4بإلالإِيمان:اولا

.4رسامخا%4أَذواللهرسهساطئويه01بإنالإِممان:ذاذ-اَ

الله.أكلاوبأَ:ثاوتقدسياكلوءفب-وراةالإِءان:ثاكأ

اإقدسالم!انهوطلفابلمىاورالمبجرزبمجباطأَتبالإِكلان:راب*أ

926ص!5-،أنابأوض)2(92.:17قكأملوك)1(

سبغعلمحمدومطبعةم!ضبة،78س!ا-،أ!نحا!اوأءوا!لأهواطلا!فىاغما!أ:--5ابت)3(

.م4691كلهـةلفاا.هلاتأوو
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.)1((1إسرا؟يلابفاو--دداأحقيضيةاالقبلمةوهوا(حققى

أذرهاإمامربناعندالإِممانعقسدؤعاب"ااشؤشالرخاالايسسلهذدوحإن

ؤ،ئىكىار.-"لياقياا"!،-امى-اء!اع"ءأ-اب*خرؤونلابذالمثؤيمش*4ا)ىهبين

لىأا-لااعا-4رفيتحاًا!و،!باءت:اردرونبشب:ش!!:صفر--الخصموسى

-،!ىترفاىافقهىهىالأَسفارهذد.أيهوداق-إدغفئوىإيزت،4ر-لت

4استت-!اوصا،1اإفي-ردنوتؤصرات"ا)صفوبةاخوراغاأَما،ناالسامريه

ات-بةبإذمدلافإِضةاأتاصوداضهصنوهاوقثريماتقوافينمنالأ!بار

فىا-*يدداالأَء!اقءني!شبر%ءبا"بلاإقدسةا(حضبمنلد)اكلربين

(أ-!.)3("الىهنمر

.دمهىةكلقيابمودا-ءوري!تبرهاافااء-باإزاء4،افىكلو.إهخذءانىإذا

ائبإ-إِسهربىأَنببإءمعفمأنبوءدان!رواقدذأاذ"مذلصالساكل!بوناقحرو

فيوءدتححكلونفي!ذبون"مالقدتال!!دفىيوث!خسفرب،دفيماذكرواا)ذ-ن

هذدذأَا)ث!رةاتوبذحر.)3("أباسإِوإيمعواااشصحبو)يمانمه،دوداو

وإِف.إنم!.اذ-ةالاوروءادوسخانيةإلى"فريقينإ!إ.تانتىسهقدإكأ!ققيا

4ا*!ساذبوا.14)*اذب4ا،تفرؤافرقةا.?تاهاوالدوستانرية.عوسانيسة

اختلافانم!ريقيهناوب-ن5ا)دنيافىوا)*غاىباىباثشاأَنضءمية-ا:والدوس

)4(."اصرائعواالأَح!امفى

تق!ءحسبإنمرقةاهأَهمنالأَولالق!مأنويبدو

لم82صط،أنيإطالإصراأررينىاايف!ص)1(

2ة8سط،الإ-!ان!االدبنىالف!-س)2(

87س!ا-،أضحاواإهوا،اواالملا!فئالفصا:-!مابن)3(

72س!ا-،اصنحاوالملا!:اشهرصتات)4(

م!تاسترخي!ا
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بقرونلاآإ!كنهم.:قال.،باكهلهاقةالضحزمابتاءتبرهما11\كة

أَ:ام--ثمنا-!وداجمهورمثلة3العاف!الفمأَما)1(ةاليشةبالبعث

!تو)2(.لأإ*!ايرااإوزم!أبوأوأ:مثاويسمو!4القبامةببشميؤ.:ون"

وأ*تهـ،نف!االأَدفارمضمصونإلىايهـوداوب-نالفرةةتلكبينالخلاف

بى،ئردىاىااتوراداءيرقىورادب،ئدحهمانيزعمون3ق،بيانزلتالتى

..-رفةا-،وفىاب،ددئا)ىأَنويؤكدون")ةالمتأ:ااويدءون،أ-"وداسائر

قدسبةيؤكدوا31ىالسامربينب،!فيقو)ونا)ييودأحبارأكلا،وكلبدلة

.كضيرؤنغييراتفيهاوأَدخلواادا)تورفىحرةواؤدجىرزبمبرل

نتوت!إوا-!ودا-!يورانمرقةاهذدزيهـاهادزتاىاا)وحيدةا)فترةولهل

إتإووقفوا+مردونأتاتجمعحيث،!المقد!ببتضرابآثفاء،ه.*"م

ات*إونبا.نهماهـتفإعءنذإكيكنخ)+اور!ا،أروماناضدأب،ىدا-اذب

لاأروماناأنالأمربدابةءتذادوحوالأَص3وإِظاةالخلاةاتولشا)ة

ع،انوءغا!ودوالىا&إمربيرنببنطَهاداص،ماةوأ-ءا!"،اف!بفرةون

(.r)سعواءأَصامهميمالجه

أفْفىد-إاتصوءلىإراتوتفبوء*تاقدات3راءعاكلريينا!ولفرقة

ءإ!ر!ر!كلوق"مْهماوؤت-أدْلكقىالا-بارجمهورذ!-راتْظصهـا4

إتإِبهمأَدئا)ذئالا..ر)4("طائفتهمغيرطائفةمنا)نروأجأذفءم

اة.سأَفىاخرىأَراء-لهمأنك!،،الوزتبمرؤرةسبشاَشيعاًالانزساض!

،بخذ.الاخروثالمةصرينآواءافتخاالاختوبنتالاخبتتزوات

87صائابهتالمددكأ:م-شابت(1)

252ص،فيالإصالدينىالفكر)2(

027صط5-،اناطيراوتر)3(

vvص،امميهوديهيمةانثرفىالمرأةمركز:عاضرعا!-ب)،(

141سط،ايهودية-1/\ص!،إ!بايوتاوا!!ا.ونا:فرحمراد:أيف،وانظر
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أسفارفىاتوراكثاانصابحرفيةيتمسرنب،نههاادءاءهما-،وداءلب،م

اتبضفصيراخذوأَزد3أَضلاإِالادءاءهذاهـح:3أبلىكرونو،!حؤءثاءفمه

ا-توشررءاتعندهموجدت"فقدالملاخافىوةوانب:،مالراضاكلين

ايهـردا4،ايفروام")1."ثاب!،1وه.1الطيورحذب"هـاةاتشافىكلهـجىودة

،أَعداءهـءادإمردونيصاعدعندكلاالم!ادينحرل!أَقتاءكل:."مال!داذةكأ،م!كل.
ء..كاا

كاذواإذ.اثافىالالهي!بناءفىالمسهامه.4ارةكلسعفدكلا"موةفى،مذاوع

صهيونجبلوا-لىجرزيمجبلهولا-،:دلىالمقد!انالم!أنبء-يرون

)2(-."وأورروايم

ة!"ع+ء3:نيصبالفر:!اذبأ

ءزراأبإموهـنذ:ا)-بئ.نءودتام.تذدىايهـشالشعباعقبدةحاقت

ىدءقأذبوأحاًتباارمرتبطوةبا."ااطئبسراإدو-ونإِخ)تصااا!:جبقبال!ا

اح!!اءواالأَ--إرأَصبحفصلى:فىذا.إصرب*تهمعتيموصاإ:ا-يمشبتشقي-3،م

أَص!-وا!ا!ث!ريعةقالطوثرحا)توراةهذهب-ذسبرأق!ءمي،لواالذين

.مالاهب-نا،تفشيةا)وؤتيةعنفادالابفىرخ-واالذ-تا)-!ودؤلاء4ةادة

قد!لحأةا)ربإنبينمنالثىهـيىعةءاصاءطاذفةهماحكماءاوهـؤلاء.المجاورة

منكاذوأكما،الىبحءكدعلىنهعالمصقوجيهفىال!لياةال!له!مءاذت

اخا!لىاببنوزعاكلضهمالعلمفى)تبحرهم4ءلبخطرأالمسبحخصسمأشد

)3(.الولاةعندومنزلت"م

تاقوبكاق.توالثررهةالدينأ.ورفىالمتخدددا)-يوديةالفرتة3هذ

.ا)صسإكأوالمنعز)ونأىولعِ؟ه!ط!4اعبرببىاذ!توا)ىبرالفرب-ين

271ص5-،انياطيراوتر)1(

141س!اميودية.المجدعبدمجرمحمددكتوش)2(

forصط،نهلاا/إءسالدينىافكر)3!
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ناسك.-مت!زلوت!6!5ةع!ومزردهاالجييمء-فةفىكلص4وهى

اذىا1)-،ودى4بب!قىبإمباًا)!ا?هذدحاذتالعاتافي!لزمنوفى"

اتوراةبااعترةواوا)ذين،اةبا)تورالمت!سكينالحاخاميينل!ماعةينت.ى

.)1(1(أ!دوقيينبإتسمىا)ىا):إزيةالطائزةإ!م!ابفىالث!نموية

أَوالأَتزباابعضا3بحضيلقبونف!إنوااذفسهمانحرببوناأَ!ا

علماءأَ!الأَ-باراصة3إا)*رباستعمالأَصلول!لها"ازملاءاأوا)رؤاضا

)2(10(احاءا-:هـبفتءالعربيةالمغةافىوكلنمردهاا)-،ود

و!!أبرأهالأدوراًابتأَنهانرلمما)نحرقةهذدعنالمؤرخونذكرهوءا

ونؤوذقوةمر34سانلماطَابا.لىاا)-ين5أ"ودةا.تذإيهوداتاربخفى

اوبتانفلىفىويهتر"رأشهمعلى!الأعضمأالدلهنوحان6ا-،بدابين

ا)فاذدءنصبسشةلالأَحيانبمضفىكانبل،لهمالمدثمالحاح

)3(.1(السدرئ

.سعقداضهم:ف!الإِيمانهركلضإ

بصعموءلى-كإتهامبردعنديتوتفالفرقةهذدعضدالإِخانيكنلم

وكاؤواةالإِتالباللهبرحب.خونيزكاذوابا!،فؤء!المكتوبةالتوراة

طَثربت،43بوصءتلهماللهحدددالذىا)طريقعلىالسيرإِلىيهعدون

أمفهرأَهمكانو!ذاتعايهبحضماعندهمل!و)3،والحراَغريرباثواة،

الإءضقادءعبإدلَهالايمانف!رةبروزهـىعثدهمالعقيدةذطوراهرءع!امن

دةاقدماءاابربونايركنلمعؤيد-وهـىةاكجطاتوجودفىا)واة-ح

.t()،أتورا-انصومطفىادخلوها

253سط،أفيالإصلدينىالف!ص)2(5013سط2-،شوضانابن(?)

255ص،انبلالإصالديقالفكر)3(

(Historyof our people in Rabbinic Times. .p 340 (t
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بضرورةايؤمنراًنإتالإِنسانفى!الثالخيربوجىودإطاف!مادىوقد

أَنإِلملالمضاًأَوا)عقاباىطبالثىواوآمىْ،اطالأَفعامىذدعنال!نىاءوجود

ةرةعند4بن15الإِعنيضتلفكانامقاتواا):واببفا!إيماضهـم

اونيفإلاابثراب،!"يؤ.شونصاذوانةالفريسيهِ.لهمرةالمه!اءالصسد!ثيبلمت

تقولا-،همت!اكاذتإِن!!و.االدنبالحياةفىأَعما!،اعنوالعكابالثواب

أروا4إردب"واذالث)1(."ا،وتبعدعقا:3أَودوا"3سينا)ونبأَنهم

فتتةء،صا.وم!تقدات!مإ؟ا:+افىبإرزاًركتأت!ش!لالمماتبمد*ثوالي

كلرةالأَ%-ادمع"اوستبعث،جدبدمنوستب!ثباقيةإروحثاالأ-ساد

ا)-واححذاوفى"اربابوملمجسمونهكاقواالذىالحسابيومفىاخرى

مذابخا?لىأَضذواو"4إِ-اءز4عاقيإ-ىءاو:إِحساتهجزاءالمحىنيتاقى

اءا-ىبهالاء!ؤكانو"حتبهماوهمذفاسىبروةءهفوهـااتيزدالمعءقثهـ!%فى

ذاكل)ض!ووناإحاوا،تأوروكاق-تبالملات!ث8يىما%طهتفىال!!-ك

نأنضلىودذا.)2("لاضصوءاطخثروصورةعلىالىبتاباتهىنالنو!

أذدنانر-بأفراءا-قة03ت-أثراواارواةاركتع!فىاتنحسيراعا-اءكلمظما

.وثفىو!*ا،ا!!نماشرفىاء+ا!لىوكلتأَيْ؟اهـءماحرب

.إفرير--تاكلناإختلفةأتفررصيراه.را-إ!فىابخر-شب/ت"ظمحإتولما

كل*ضهأمىأنبوسبفوسوبقول"!ودىالبالث*بإلىأَةربحاقواا:أمنجا-

إ!مدوةبءيئاأَتباعكانبى"نماالشهبءا.ةكأ5كانه!االفريسبيناتبعوااذبنا

إلم!نتراواةد"أَةأمإلىذلاثادىوقد.)3("ال!وموىليةالأَغنباءمن

"4").وءىَيعةيفرفىفىةمدواي!تول!نهاهادش:التىتانبلقراب*!رإثحبا

و341ص،يةدالهو(1)

35,.Historyof our people. p

441ص،الابقامصدت!r)131ص!،اليهودية2()

(TheInterpreter Dic. of the Bible .p.446 (t

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ر!اةظونو،اثالىتساأَبلمزالسلف3ب!قيدفحهءا.دىسظهرهناوص

فىاوزا.ة.اوب!أَحيانأولجطورون!!يخفىءض!صاالشريعةتفاصيلأدثءلىةاماً

ا)-إوقىاحاكيدفىاور-ا%صتمى!اتأَن"هـدذاتوحدثا(قطبب!!ا

تت"ابداف!واأَنحَلإ،مأفب*:يدض!ءااسفهـساكهـآلأَنةبمالرالىاذفيوضث

)ابم."اعم!!امعلب،حرمتحبثا)-بتيىومي

فىآراءأَبضأ4،احَاتت:اً-وأَسلاة،ءب*كأبدة؟،مضعان:ح!ا

مفءا!خرالبرتاثالأَةر--اة23أتتاحااإت-رب*-4ااتواذ-.ءاب*ئتاقضرو-بر

و،واطرو0،1ازراتاكثمث.لا3-دَرأ-ةالزت"إء--،وررأْتتمعب-ن!قما

اؤ،مآرءنأَنح!ا،اليوءاا)ربانيبنطائفةءإيهزسيره،ختمأءاًبتطابت9

كازتإِنو)2(.(!ذكوراولادللمتوفىيكننمإِنف!-!قرثا(بفتأَن

.الآراءهذدختفسبراضكافىتتءأرريقدىأيخرآراءهناث

ذوى.نكانواالفربصمب؟نهؤلاءأَنالفرقة3هذفىالزولوخلاءسة

اعمداقفاسير!مإِنو.-وهء3بينلما..تتاتلابدشجةر3والزالثزاقة

ورء:-،3بتراخ!مهس!3إِلى.ردهاوالشرائعإلأَح!ابمواستنباطهـمال!دبم

.ت،-،ءاوحدبدن؟3-رإتفاياكعذدوهن.4ءليوالمحاةظة4احتكأاكلفى

.:إصأبفيما13مووتقدو

فىوتوسعواوالث!باط-نالملائح"بوجودبؤمتونكانواأَءثم:أولا

.الثرواخيرابوجودلأءنرا:ا0ايِلى3أَدى01وهـذابمعى،ء!ثالردب

.لقدروالقضاءاةبنميركلساًأَبواآص-:ثاذباً

ط729إصالةاانطبة،اشالثاالمجلد688ص،الإنايةيضقاتمعاكم:خ.ه.ور()1

ألثر.وبمصةإ*!اوا-فإتْالجنة

87ص!،البهوديةيحةالرقالمرأةمرممؤ:عاصورمحمديد)2(
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صهة.حدد%يومأهناكب،نواعتقدوا.ابىثروا3يفلم:ثالثأ

تير،ةخيراًإِن.حياتهفىأَفعال،ن9يداقدهتماعا!إنسانعليخاسب

ادذيا.اأحيادافىي!وذلااءالبفىانواعترفواحددواوب!ذا.فشرشراًوإن

أتوراهباارامخْاإِيماض!ممنوالاَراءالمعتقداتهذهحلاسه-!دوا:رابر"اً

وح!اباتشراخمنالتورادًفذديكملوصاتابضنا4َبفىووالثالمكت؟بة

ذالمثوحل،والمدراشيموالجماراالمشنافىمنهاوجدةيماهثاتوأ-اطير

أخوراةاهذهإ!ب-نالفصيجبلاْحبث؟ا(توراةثحا.*اذد+ا-اًيفر.خ!

م!صملاءثا.وبين

فب،موأَزرواايهوداب-نشعب-تهمالفريحبونأَبضاًاكتسبهناومن

آرارْ!مفىمتشددينكاذ"اأخهمء"ايفمبؤخذالذئالثىءكانورتجا

"خقداتUاهذوْلدى:تفىيقف.ن:نْحإ!يحاربكانؤاأَنهمحتىوتا)بء،م

4ذ!-كاذتكلابقدشضسوساًحرباً .-حالعتمفونزاعهمةثو-3م!

اءتمدتخافوهالذى3ةتراهذا:مط.ذإذتءلىدا:لأَبلمغسدوقيينالكل

اللاحاقة.أَجبالهم.فىكأأكببعتمادأادب".ا.إ-"وءلى.4

:نقيرلصدوا:اًكذا

،!اهـءاصرؤا)!ود.ناخرففرفةعاص.تالفريب-تصانبوالى

فىأَو.وآراسهام،خقداتهاؤ!سواءواضمحأاختلافاًعنهاقىختلف-أنهاالاْ

كانبينماالشهبعامة.كأأَنهمالفريسيينءتالم!روفةث-الأجتماءىوْضعهـا

خلافات.كأب-نهمحدث01كانهتا:من.مالقهِءا-"-منفىوقيونالكل

بىفضلالنهايةفىالصدوقبونانتصرحتىا)ز.ن.شطوبلةفترةاستمرت

الفريسبيئ..ساندةءنأالحكامؤلاءوتحولاروء.اناإنمللح!!ركم

انقصار*م.نا)رءمءلىا!سدوبينالقبءيى!ااطلقالتىالزرقةءذد
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وارر!تخ،ا!ةاكحتىاجمودفاالدينتطورتسابرأنقصمفطعلم9

ا)يهودجمهـوربينواسعاًصدئتعا)يمهمتلقلمحبث)1(."الزمن

وثريعته.اتهبتشرمندوًحاناتىا

تجمعكا!االاَراءأَننجدونشأَتهاالفرقةهذدب-اردخسعاثوفما

هؤلاءأَنوطإؤسسهااولاءباتدينكازتا)يهـودبةا)فرقمنقرقةأَ-"على

بىعضىفإِننجهذاءررودنطحومنا00وأَ)2("ص.رروقلهيؤالر-لاطإِ-:از9

ن.موواسوضىاتوءرانخيبربذءنذأ-تدعان4أَؤذذكرابإتاروا

أَنإ،ا)3(0"م.ق002سنةحوالىوءإفطاكاقا!-!لح:اهـك!فة

بئَنويقوأون،4بيهترفونولاالنسبهذايخفونأَذكأسيمالصسد:قبين

ة-لداودالمملكالأَءظ!اا)ءاهنصدوقهو4أبإِيف:!ب:نالذىء!دوق

سايمانبخهلاا:يعةاوب،خذالئ!عبي!صعب،!الماك4كاشوالذعت!4ونراز

.(4)الملوكيىنررفى-اءءصا

إِكأَكانسواءنإصدوؤ-اهؤلاءنسبإِرجاعالأَ.هـمطحانو..،ما

!لإِذلداودالأَعظما)؟اهنصدو-أَوالسو-تانتجف!ءا!ذلمبذص،دوق

ؤقراتمنئتردفىاورتدقدساعدهاأَنحرب%4ال!رؤهـذدعنبكفكل!

رألىكبيرحدإلىيرؤكدمهخقداضباممتعرفكلا:أَن،إروكلاتاإح!ما

ي!وزوا)مالصدوة-بنوأن،والغنىاطيةبالأَهـستقرلهاوصففىبوشفى:ءا!

حدماءفرةمهاإ!االصارمةايدوالتقاظالجافةالحباةتاذنإ-طيقوا

2)6ص،ادركأالف!ص)1( re)87ص،والخلالأْهوا.واالمللفىالفصل

257ص،الدينىالف!ص)3(

ياهووفياكيناثانوالكاهنصادوق!ادعداودالملكوقال1)35-32:اأوكطوك()4

بَوأوأتسيدععيدمعيخذوامماطلكا!فقا.الملكأمامإىفدخلوا.دأعيهربابن

ونا:نالكاهنعادوقتاكويمسحهججونإلىبهوانزلواىاكأابهغلةعلىابنىط-!ان

.1(صا؟نالملكلىيوقولوابالوقبواواضرائابإصءاملكااكي
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وراحةسهولةأَكثرحيادإِلىنتحقلعهِحانواأَنهموالش!بعلىإنحربصهبينا

إِلىبإِءجابت!ارون"كاذواةإِنهماهناو.ناثذاإِلى4الوشاحاقتء.،صا

تبإردم3إنسبةبايهكأكانلأَنهؤ،نو!لىهيرا-؟حفاال!س!رىالنباح

،هـمف!ارأَو.*تقا-اب،نم.تطاكأكانهناو.ن(.1)"ا)ثراءفاوزبادة.راب-4

ا)ثوابو.صاذاراإوتبم!ء!3فىصِاللتنمإَ-راسف*دادءلىاوذو3بلمةءم

أءواففوءرفى14)فربسبونبتما:حلباطينوالثوالملار؟ةوالعؤإب

كلاتينبينراا)!دأَبواذاش!ا"اةمحىىاسدذ-اا.اةالحبتكاذبا!.!ةإلأَشا

إدب-بةااوء!4المنصاخاكلسةا(مذف-كأايرتلاصدوفبكانؤؤد.انحرقتينا

أأ!ح!اان5،مقرذ"ثءاى:يصاعا-!منركحاءقوعصلواا-أآمنوااىا

،ءاءكليد،-ذاصرذوىلىق*برب:حناا-!مإِتحولآنب،دوخاصةن001اروا

!،تارتوناإةِبرجعوطقريبايراتهبدأَنهأ.3تء،ااراءلأا)فهـبسبينءإ!

4و!توحاق4-روبمنءايهاإتدفقةوا)ثر:اتاإترةةالر-اةإِلىاتحوأتا

دؤعظا)دسالأَهسىظبصيبأؤراوبتىىطهدلصد:قييمااىإِبصاز4ج!إتوا!ىظ

جىارعنبخعدا:بق!ولهي!-4الاربلى!!قبتالراخامtوءوفريحب!حبرا

4د"*توصد)2(.ااا-زاءا./نذب،،لىولاا)صرؤاءا-تتحالفوالأادشء

فى؟أ.ءنالمصا-؟قيين.هـا،قتهءا!الإِصراشإِلمتلمى،تارًاثتاأَ..تَإا!

كث-رااضطرالذىالأَ..رافربسبناقواذ؟ىظة،لىظ"لمعإرض-،ماض-علهـاده

المنكسربنأَحد-ياؤربنأَث*-!إف؟ومتهمسلطانههـنا،ربإِلىأَحىار?امهأت

صراءاتوراءهتاىء،)3(.")فيَءإنا-اًءأ،صشالىهربإذىاالزرر---ت

وإن-الدينيةعامةوالالسلطةأ-ا!ن5الفرَقتي!تهاق-تإيندهب%ة

ثجال!.بادةتظىون

)1(

)2(

36..Historyof our people in, Rabbinic Times. p

37.(3.History of our people)pر-ى(الابق.المصدر(
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وانشصسطوالصدوة-ينالفررر-ينبيناستحكمقدال!داهسدإنمنا.ن

،ا)صفاسطب،إهبح"التلمودووصفهماليهودجمهورعنالأَخيمدالفرقة

ينلإفيئا)تاصودبإيهـوداعندا)حهـفةهذدامفهه!الأَنالاميقوهـيينوء،هما

1()1(.ا)مثفويةا)رواياسطتعديقوعدمالحقائقفىيالئرثيصابطمنعلى

اواقرافىبينالصدوقأَنإِذبمالمغالاةبحض!الوصفهذافى!-ونوربما

عا-همتغابكانت"ِإِنماةأماكلهما)واضحةالح!الْقمنشكفىنوايكهِلم

انعمطاهذاق-ططعدم:يرونالنص4بحرفبواايمسكبةالظاهرالفزءقي

أَرست!را!؟4ءنعف،معرفماذالمثإلىأَضف4ةبوواضحأظإهراًلي-طكلا

ممهموترةدتهماحريدبتاًزيدصراهـ!اوا!ديتيةا!دالتقا)زحففىفضرىوشى

أَسرةواأَ:اءإِلأأَزف-،مءنا،دافعموةفيقضواأَنإتدةمهما-ذىاالامر

أسس!منا)ءثيرقن!رجه،ءةصورةفىا)ذهايةفأظهرهمء،ذلكن!

فء،اه.ندَثرأَالدشياأ--أةوابالعلماذيةوتتى.-لمث،ا)يهودبةا،*.قدات

بلط:حمما.-"رافأد!اسطد.*ت:إ-ت-ث-ش:قطالثراوةباقلداب

ر-بور-إدةاأَندْوب*تكلدو.ا*ا!اءواإ(ءإ،اب.سةردْب*-لااضأ3:أَول!

بحونأناهن311فىالمفروءتأَدتخو)2(.الم!لم!اءو)--ت4لل!هفتكونان

"اق،إ"دذ5،1أتالىزوكلنء*نهاتالروا*-ةةأقدران"لدبهالاةقواس!ءالماً

الاا)*".اذةكلصؤةكلنوابطض،)مأَن!مافنا!ذغابالفرقةذد44بالن!ب

فؤط.إل!رقىالازتاتا

بحتجونو(أ-مابادوم)تللرماًبوهناكب،نبؤمفونلاأنهم:ثانباَ

إذىاا)ت،رافأ)نطع.!زطواضحةءمربحىةا-ارقورودمب*دذلكءلى

يط.بئرمنون

4،1ص.الهودية:المجدعدمجرمحمدد.)2(925ص،ائلىالإصالدينىالفكر)1(
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إلىيضفاصرونا،وفشىطايىَتوىبا)توواةيخصاا،إٍب*خقدونلا:اكَ.إى"إ

ثا.-فاا،واارأمحدهاواطشتبانتوبؤلاآ،3تىيقسصوكأ5دء-كأ

.مورض!دات!ءافىإلازَصإدبةثرلاةاِلمدرواخأَبفى-4لا:راب!اً

هفاكفلإ-لى،الموتبمدالأَجسادب:!ثنبؤكتهِلاأَ-3%ءا:خىاكل-اً

بمصازفةاإِو.ب--ونا)فربتمهولكهاالاَضرةا)دا!فىوعزابثوابإِذن

.ا!حيماداؤيدءفوحربفى*لةكلاءلىاتإن!اح

حءا.وكل"شقدا-+افىدرء3ؤتجنالث-ايىأَو؟ىلإإللهوصودلا:سادساً

بنمهإىؤ؟الإز-ان!بءربإونبثو.طاإ5ِِا)خا-راءيىيابن!؟رةؤكل:ونبلا.+اأَ

.الدزباأ!حيمإةافى

أَنمرأ!.هءنالمصراثإتمسأَؤا!.ةودهـاحىمحهـه"كلااضخلنحه:-اب*اً

-ى.!ا!

واد1\،ب*دتامإِناإتوفئأبنبتتن5إبراثباأَ-ثاإىوفىبىتت

ر*ثالابنب:تبىإؤتؤإذا.ا،بتبض!تدنأَ،لمتأَض،!ذأكفىوحعىف،3

و!أ*-.أَر-،1زث1ا-تتاررثأَنأو!اطة"02ىطبأىط-يطمافىكأاثالمبفىا

قحب.بالا-تةجفتالفرخؤرعإِلىدؤولكأاثالمباتاذ)كفىال!ء،.ر

.-د+أيض"اًالابرنمعاإترَفىبشتترثءَنكذاكهـأْ-،-او.ن)1(.ا(-.ت

لم!

!ءانتا)ىف،نهأ-اف!زكىطدنذابوحتاين.آبجف؟.*.اقجىاتاذيرت

ءلىؤ-!ازورإ:؟ااك!اإ!ا-.ةااإواقىطْشذإكا)ب"ءِد!اء-.رلهإ*لبةا

)2(الىيد.قى-.
.هـ--ث

ما-ئأَفإِىطبتضحومتءاا)غىرذةحىدطكل*تتمهداتاىهماحاذتذإىط

ا-،ودا-ح!،ورحطوزا-يةر،5الاخر!ا)-ءودبةلَمالؤر-مرخفافقيءاذمت

ا)-!ودكانبهخماا)تفع!برفىأت،وبلا%لىممبلمونلاةم،أخيرىناء-ةكلن

01.ص.ه-،ايخايراوتر)2(.ايهوديةيحةاضوالمرأةمركز:عاصورخمديد)1(
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ح،زوا)ااذيرنا1(3-رىايم-"سةاورجالاعزرأَيامبرتذ،وبلبالتب،خىذون

اس!با(!را!ا)توواو-رولينا)دالمصرين"نكلجموءةءنبرارداددا:ةف!

ا*-نبا11،-ناوفي-روحياوحط%ا):ثإطاا-تذنجاوالذيخناصد:ةيخيناوءارض-هـا

اَكثربح!لطااق!ولاة،أزمهادراشاوصاءؤاح!اإد؟ء:)1(بالنوالسن

)2(
(1م!ىمن

:ن-بولأَسبا

،،اوسلوه.نهـجي!أَو!!اريخ!فىاءعمواَ-":داقشقمنءاكلشطةهـةةَ!وحر%

وفى)ؤثَ-ا،فذد3-ذا1َز-دبلىفىالىا-،-ناض-لافإلىأَدىىاليالأَمر
م4رو-!

فىبوشفوسلىبذكرإِذاحشموز-نا،ب-ينالم!اصهرةالىبرجع،1ء.-ا-ي!

دوزاقانا-تموقاالأَه-رع!-ءا!ان5.و-ودةكاذواأَ:أمالب،ودرىخ

(161-tAم.تىا).)دفياأَ!اطاذ!اأتوضلىاهذاأَنويبىو")3

ت!نامأَ-نمدوبحبثة-انب،1منمتحدأغهوضاًكانوأَهداة"االفرقة

+اخار-ىا(لمعا)ءاأَنفس!مءنالإفصاحفىالإِطلاثعلىإرغبةال-ي!م

ساءدكرابث-د-ى!انال!طىفىيقلواأَنإِلىذلكوراء.نثدة:نوإ*ا!م

الآَه.رأأماوبضهون!مواءدافهمبم!انتهمذلكَبمدا)مالمبناجئوندم

كلرءلىايموداوتاربخ.مهتقداء3ورضئونيسهتعلبهنا!وةاواقعا

فىدائماًي!حا،نأَءامفةالم!ر؟سآ!-افنالافتراضهذايفوَىالعصىر،

الأَضعف.الموقففئكا!واالخفا?الما

!ء-شلىا)ءود"نجىءوعةءنء:إىتكالْتإب،ودامنالؤرقة3وهـذ

ويى؟ر"لى"رادهاأقءكمب،وداتم!ىمفىدوا)ركلنجةوالعتهحثفا)زهدحياو

مم!ا)أ.ا*ا!ترءءقا-ازالانه؟أتأَعلا؟لابادةآَوقاتهمكلا!جماعةد%^أدأ

58ص4ت،ائاسيرتراو)3(12:42خروج(1)

11rص،افيالإصالدينىافكرا)3( - ran
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رز3اوراوهذدظيا(."خاروابلموث4بالاذصاصيأ،-صياوظصيأب*تبرونهاكاخو

ثورودتةدوصيصرفاصيه.ءتقدانهوفىهـيهالثكةلفقدالمجتمععنايةعزاالاذ

ن.ا!والىااوزتافىيو-د15أَقرب!صاوا"لح"-رذمجتم!اتفىذإكب.فى

3.صيهاءتكلاداًااصيصيهعءنوالانعزالياتجمعاإِلىصظبيرتصجهصيءات5لجوء

2.لو-ىوالأَتلاتصياديرناباييصي-صيا)تصيمهلمثءنوبمدهصعالمجتهذابفىساد

.وت!!يردا.اجتمعءلىالرروجإِلىبب*ضهمالأَكلر

م!،م4ق4ا)نحرههذهءناحدبث1تهرضتإىاإء!اد!ا.نوكثير

(1إسراثلي4بإلىهان!موإتقدبسهمفىنسيهافريرامنذزكل-اأَكثرعاق!ا)اب،ض3

نءوانةطاع!م"اناءلىابق!-ةءنأَننكسهمامزلم!مكلشطرةيناأَصبحووأَنهم

ن.)"يرةاذببجىو.نهايفاقء،حتىب،كهإهاأحبإةاوراهكلص!اشكتهم

كازتنا5و.ق.:ةابؤ.توناىاويفراذ"،م،4إيهـ:دتاا-ماهبراعميدد

تعاز.،صاء!ا!ز.ت511!ا!دياةافىن!محدهـ!وهوساوكهـاهـ*تقدانها4امخرةَا!!ذه

،.ن.اءتنراءملي-س"اوث-نصيصيارورمفىقصيم،ايي"وداسهاذكأعتر-دهنصيالصي

:روصيقداء5اسى.

(م

إ؟*داا)ف!دد"،لىا!و11"نشصفىثبف!نبصتمرنالايىينيموي!ت)مفيأأ

دَإا؟تافثةاإِصي"هصذصينج!إ،تالمهصدفىانيقاكاذتا)ىالصق!ور.لىاصياك4وصيا+صي

)2".ا(يهـودكبف-4المورابدفىا)سبتبامبثَصي-صينيالا

فَى!نأَر.نحاءأ)تاًرا)يهـودرةاثرب*"افى4الأصءحبذ*تبر:ذانباً

فى..وصيصي.نأَحثرفصيصيكرهاوورد،صي!ىيثيرصظعةصيالمثءلىنصيتالإِيمان

امرابر-نواالأْة.حب"افرؤ"اهذدحرمتفقدذاكوء")3(اتوراداأَسصار

!ت!صث!!اةالتركأأضثاتفكأدو)3(2،1!!اليهوديه)2!441ص!أيهوإيةا)1(

ينالقراوالأذصياتالهذهالمنضةاامقوااعدزيهاوفملت،باتأغرأوإذيبحةاوللأضحيةاتا!لإشا!

:13خروج:والقراب!نايافجةفيهاذكرتايذثالموأفحوسن-!ايتعلق0،اوحط!

1،2،6،7،01:تاص-صيئإ!إو.315-1،92:3ا-3ا
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.،ء
اد-"نالاضرىا)نمرقعندتهشبركاقتوالقرابين4الأضحبانخ"

فىالمفربنوجمهورا)يهودخالفتؤدون3ذوبذلك)1(."العبادات

اذب--ةواالأىط!يةفىيرونلأَخ!موذلىكطالعىاداتأَركانمنهامركن

أَصثلءنكزفةخناخالاهلدرجةذلدتفىادواوتمالد..اءسذلمصتكأ5هصاسياًلوناً

.الدكلاءوإِسا)ةاللحوم

-ر.هِااخ!محتى.الإِنساذ4بحوبطاخهمإِأَبضاً"*-قدات!من5:ؤالثأ

-الإِزسانأَخب"اءتلاكفىالإِذ-إنأَحقبةب!دأاواوصا4وا)مبودبأرقانظام

ث.أكثبري!إ)ةونأَبضاًبذإكوهم.4إِفانب-وحربته.نبحر.4أَنو

وأَوض-تأنفمةالأَءن!"-كأأإكا،وضصهتالتىير14)ب"ودبا)صرب*4نصَوءت

دىَا)يهـ؟4لأَخبذفسها)-،ودىيمتأَ،!أَخ!اها)يهـودىاسص--دامصبفبة

)2(.راةإتشافأءىضع.ثأَكشرفىذاكوة!محات

-ا!أانذ-!!"ىقية3!ذ)مأ:سا4أفرذاهع!%ه.كلتتحداتهـكأ"!اإ!ن:راب*أ

إدز-ااا..ورفىإت!-فواازهداينشدونأَةرادفى.اكاتْوانما.نأساصإأو

دارفى4ا!بمهـاءبا-4اإ*ثإِلىرجف-ونكرمذ!جطلذالمث!..إذابماعنوا!!بفإد

ن.ء!ة!االمقيماؤبةمفصهـدكلىبمدحيث.اتايا!اكلتبمبدة4ئؤللصاإ

ثَازتوزإكفا-فْتأوخ"ِطوءضاءةزراعةصتأبو..قياإحبادام0001

ذات!ا!بات!الالاشىبحرميونكاخواأَ"بمكها.عنهـءاعرقتالتئا!نءى

"اإإل-!حءلىو-أ-ءلىا)نفوص-فىجشعكلنذاكعانايترتبأَني!حشلما

بمفثكانإِنو.ارباباالأ!والبىإِقراضهمالآخررناابىتزازإِلىوجنوخ

15د-رن5ممنه3تذ-برمنب،افشراربااكلوىطبفرونا)ب،ودفقهاء

ارباباالإِقراةلىصاوب-*ي!ةالشرنصحسببرباأَخىاهإ-،و-دىاإتراض

09سط.يةاجهو،واايهودا(1)

(T)وجخرrr:ا-c a7،-ة،:52ينليولا،51:11يةثة
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فىءتمداًايهودىاغيرعلى-ىا)ربادحرممنوءضهم.ىPابهوالنرر

ا)خريباتضطهدواولا!23:21الخروجسفرفاوارداالنصعلىذلك

")1(.محرأَرضفىءرباءكنخملأَنكم3قكل،غوولا

عنه،ب-يدونلايضدبداًاًتمس!َاتوراةابشصبتمسبىونكانوا:ضاصاً

ذالمث،عاقبةكانتهـ!مادتةل3بأَحبىام"نانصاهذاصىجىإءكلاوبنقذون

قديىبتهءلىباستمراروبحرصونا)حديزوقاحفرامأاللهاسموبحترهـ.:ن

الذاسمعلىحرصهم-3أَد!"و!دذدذيحسأوأحنثيى*رضءونهلأوأصهـارتهو

ضروريأ")2(ذالمثكانه،!ا.خاسبةأَلىفىا-صيناحلفءنامتن!واأَض!م

محدولاداءندوذاكطفهواحدةهـرةالاايمبنا4الفرؤهذدءكلءوبفمةلا

.الإِءالملا:اءلىذإلىسبوردبوردديميتأبحلفلاذم4الفرؤفى

قدا-اا.ورةفىتأَدرتقدةالزرةهأيرأَنا)-احفينب*ضبرى:سهادلصاً

.ضاهروهن4المروسبأَوْا)قديمة4ااصروكالشرائعالأَبر-بةخالشواب-*ض!.!

وءلىا!فاعلىو-4ولفر:ق!االثمسالشدجدا5،هااهتماعنعرف5،ااتأَذراحهـذا

ا-ء4ارازتفاأ!عة%طؤبتح!ونالنس!ص!رقيلزو.،م03تبقو..!ناكافىوفقد"

.r((1)الأَيىلافء*ة:(ابسهو..،ينةصلادتدوبؤث-لشروقا

ا:،م=ءث)دمو-ودلىل!نلما)*ا!لى!الأالنظاء:ساب*اً
سرلىوأ

تادلأراوأن!اءابزصتزجىبوبو:ذ-أ:12خاازوامنمسي:أءلىلىْكلوحرتاكانه!

ءزأفبخاوبكأيهودافقهاءجهةورآراءبخا)فأَدالمرفىأْء3ور.!هم

نف.نههاالوةفح!ذاتفسيرحولالاَراءوذختلمف.نؤ-،1*ةالشرب

ا-بةاتءؤزرهمتأَذرنتيسجةجاءتجارالموزفهذانبتَيقول"نالياحثجن

66ص!-،ليهودكدبااش:ذدُفىانضر)1! - 6 r،ناضض.دة!5ت،انيسبست!او

(History of our people. .p .35 (T

072ص،يىاولأانفكر)3(962س!،فياملإسرالدينىألفكرأيفطازع!رو
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ر2ا-رواالاء--ال.نيعَثروزكانواوأَ-يل!اعنديلمةالطهـا)بغيلرةارتيلطت

4ا)ة!،يبو%بومباءورتهاأدالمر"نالاقترابإِنو؟ار1بايىضهالنظافةءلى

شصلاواارأةار%لاب-نالجض-ىا:لاتم!الفىترى1)!ودبةفاشثر!ء4!

وء-بملفىواضحاًيلإيلويبدوالط-هارةءنوبيلعدهماهماجسهيدنيشل

)1(.1(إتوراةافى.4لؤو.ءوسى

ةضلبيلهانلا)زوملنلحىرتعلن)مالييلائفةهحذهبأَزييلول.زللباحي-بناو.ن

ؤإِنةسنواتنللاثالىتيللقداف!-رفىانمصاءاييلتبشورلكانلواباءيل،ائية

ا!ولاكلأ-افى؟!ءنهـناء-تن!واحهانقإِذاءا-،نءغد:اأمنةا.ت!نآن!صوا

)2(.لىانا!اءنوبعدههاالفرقةهذهءنفييلِمايتلالفم،

يل-ءرفإذىاا)فربدا)ساوكوهذاة4افاليلاا(*تجكداتذه4أَ..اواك

ءتد!د-ااولتحازدواافيِءايلأركارلطلباواضحاوا،ختلافالآسصييللبينجهاءة

إِلااساوكاذا4ا5ً%ررب!ردلاوفق!اءهمإ-ء-دصمهـوهـاءإيهكان.!اوببمت

أَكلرين:أيلديلت

رةؤتفىدا-،ا4عايليلإزو،،!ةبإسبةءواكلإيلإلِلىيهودربما:الأَولا

د،!3ؤ.نا-ب".ناهـإالأجاذبااح!اا.نقؤ!موكلو4رؤال!هـذهت!َ-ت

بز،وتض-ثليليعتيلمحولأَيلفسهمايهـردابينوالاخت،يلفالداخايلالتطاحن

راافرادت-تا)فرؤةهذهجهإيلهذايلإط:اخرىناحبة.ئيلبةالدبمححهمليليل

.أَ-ت--ةذراتءئرن5ب*ضهاجاءتجاشجديدذاًأَف!اروش!تنغتبفضسها

هـناتوراقىاإتء/ابتضمنه5!ححالهاقد4ؤاش!-هذدت!رنأن:إ-إقا

ادلا1الأيل.وا.نيلالمثويل-ش.تلز.تلةعنيلريلةءلىويلريلةأَصلياناًيليلاقيل!ات

271صالدينىاتءصاأيف!اَوانف!!.4-ء:1321صا،ا-عة91ضوج)1(

ةاعي،!،سهايعرتاررهـا-ةاوابحرثأمعهد،132ص!انه.!ىإ،رباحن:-ينشْادد.)2(

28-81ص!أليهوديةيعةاضقأةاطر.ركاأيفأوانض
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إِاطوْرولوا.ءرهـمبتم!برياات

لينكل-إو،1ابءنشروبدد!حد

مدوالبإلالاء".

يميهاب-ةذِ.إتا

تادقرهـ*توورطينا.ضميوو

ؤدراتوراقىار4ا)توب-ن

.،مء-صاايص-

ا)ثرر*ةن5-نحهاوكلووء*شقدا"!ا4ا)ب،ودبالزر:)-،ء!عرضءسص.قولا

همءمحىورر5ءا!!،اأَ-%اشوا)بيودصؤ"اءب،!ا!إقوايمكنضاءتب!صن!4

اتوراتاأنهلىا4برحتوالذيممخ!الدبتراذ،مز!واق!مي"واأَنوتذ4ايت*اقب

اا:وخالنيطهذاذلى"صا؟متالا،م4ءاب..هـءىإِلىاظة4بأو-تأ-ىإا

عتربباإ-نابسهف.،فىوقيدتجص*.تابدايئاكأ4ثنموبقفيمبراتمن

أنحهتراتافا.كضلال4ْاإِذتحهول.االر!اشفىاصهـ!و:ب!بشهرح!اوقمذإك

.-ظ!!.44ب!كأقضاشرححمفالتقهـاءءدؤلاكأا!دإتاهااالازفى.اثي!صن1ح)،1

إمارضةب.او-إهرت،اتاءةاءوحاتليمنتمهأ-رفآراءبجف،متءا،شطا!إِ

وات3رؤا،نلي11،اتاكلرببنميحدت!صا%فيراثإتواانيطاف!-ى

ش-"-تق-إبزأصاححردا!أ-:ح؟أتتإِذو.ؤف!ا)!ر،-قكلوءحع%!س!خاربىسه

افر!اب*ترإ!إِيىلامافىةا،رتحبثإسحماوبةاا؟لأَ*ءانخقاربفاذ)ككدب

جصو*.ءاىيحتايطامالاِسلا..-4ا)نمر-،أَتا،إِاريفطالمه،طيالمفتف،جمإىا

الثلمث.إ-4إِير-!أر-فمواليف-ة

تإَوبت!م.هـاحلفا،جىخما-ىواىوالدتىإااي-إأ-،:داوضحول!ل

"-4ددْادوب*دأوإبراثا!صواءإتغ!كواء-اع!الضبا)قلقإِ--.اس!"مو

سواءالم!-اذمبكحادبرراىا3،ئ!اواتاه.ربالمؤبهااقاكلشالتىاثو!اتاوكثرة

ءلىالمساء".ةميماححاماً!صراًلبضم!هذاسمل.ب*ضي!اأببا+بب%"مأَص

و!.لصهث!ةةءافانشقاثمنذلكءثنضجوكلاب-نهـمالزشثقاكور4ظ

.14)؟يدواإلأخرفباؤرقةءا!ذرببي:ط-دإلى
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اصا!يةا.ردمبىنء--ىودءوةفىاعلمهـكأالمسيصةلظ!و!كانكاصا

تغييراَاإصبحيةءوأحدثفقد،فيهمالاختلافهذاإِزكماءفىبرأثر

بىءمؤ4لليهودبىدلاوكان،ا)وةتذالمثفىالمختلفةال!،لمأَنحاءفى3حماث

ادءوهَ،اتلكدظ"وربتأَزرانمنخاصةبصفةالدينىولف!رهمثعاكلى

امرهاأَولفىبدأَتقدالمعبحبة""نبالشائعاقولامنالرءمءاى4أقاذ

ن.ا،----ةمهخنقءلىبتحتملاانهاعلانحقيقةأَنإِ:،ثودىء!ذهب

)1(."سهاةم!ص-.ةالمها)ت.بةحعاةلعة:يمماأند،ا)ء-
--.س.موسىسر-در--"هـ-ر

ري.نخاءمةيحبةالم!ءا!يقبلونالنماسبداانذإثقتبص،توحا:

!ودا)-كه،ءدفعا)ذىالأَمرأَذ:اءالاواهـدادايىراقيلجضاروفىإ-"ودا

منا!جهءافىاتتغببراحداثومحاو)ةبحذوذلىثااء*غابإِلىء-،موكلثش

ءلىوحرصاًا)جديددالأَحداثاتاكسعيفلاءمبماوذفىاسبرهمآار!ر3واؤ

اددكأار3الىف-!أو!بدأَاإنطاكأهذاومنا،سمبحبةالىاب،شداتحولءدم

ةاو.حاورورت،مربثدايهـواأهماا4ةدكأق،يخبرإلىجىاهلأقاأَوبلى.دى)-!ىا

..حاف!4أن!ىا!نمها!سذةحاؤتأَنزبد"3-با)تجانبالىإترء-با

-تأَء!،ا-4الي،تتصونا)ذ!الممحتمهأ-*ادةاقجلبالشرائعءلىالأَةرادا
.-

انو.ءفا-صةدغاؤدةاًيثخصتءإمه-ائهت11ء!دالز،محف-إق
فى-.هو-لعود!اصرطهـ

")2(.-صعالمبءلىدبو4دوابو)--كفردلهعصلهوثواب،!ى،ىمااكلرئل)ح

ظ!ووأَووالا-تماءيةأسبإسيةااليهوبأَويناخت!نلمذإكوخ

ب-نخلافاتظهورإلىادتإىاالعواءلفقطهىصصنموفهـمف!ا!يحبة

وأوامرتقواؤبن.نقشضمنهو.اوتفاسيرهاالثرب"ةول-دا)-،فرق

أثرر"ةاذصوءرإلىبضهايرجعالاخضلافلهذااخرىمص!ادرحمتإ!نماوإ

)1(125..Historyof our people. p

5،1سط،البهودبة)2(
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.(11()لممات311،كأكلمةأَوالاَباترئآبةفىءصوضعنذص!اما"فمنهانف،ا

د-نرثه.-لأَوصابقت!!حمبءن4زالضشنفساذبةآ!اء"إِلىبرجع01و.ت،1

")2(.اقضاراا.نضيةةَأو!ا!فا)منتليمإلى

ءمزوففىا)نمرتهذدو=ودأَن4ؤبدضاثلاا)ذىفالأَمرحالأَدةوءلى

المسازلحوىطبيخهاؤيماالقر:5مراتلاتطواخى*المختلقةوهـهاعصفىا)-*-د

بصرؤبةكلف-كب-ن.!ديةا)-يواحيماؤاجوهرثكأالتىوال!ثرء-4الدينبة

-رىطةدححاشاشإِلمىطأَدطىقدهذاىطلقإِىطاخرطىلمهاىطابإهكلؤو،أَوالت!لى

أ-،وداوتفر!ابابا!اا)-يعدب.!اؤ-هـدؤ!ضاصةا)يهـو-ىالدبىالز؟ر

0.4ء"را.نأتصنمبفاإِلىالأت!اهإِلىآُ!رىناحبةمنأَدىكه.ا*-تهـملشرب

)شرمنضأمةب*إت-ؤثوسن.خؤنمةاأَحطدااستنبا!!وه-اوأةاالأَحىدإ

اتعقيد.اءنب*يدفى4ا)ب،ودبا!حيماةا

نص!سادة،تالجتأصارفةدانر()1

.السابرقالمددر21(

صط.-طدحاإالدامب1،
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15إغدباال!هدفىاتغسبراأساليب

HTORAHرحMID

ا"اماالأَسا!ر!ىالتوراداصحبرتابابلىاالسبىهـكأال!وددأعزابف

برت311َاكَنيسةاورجالْ"عزرا"ركزوقد4ايهودباا)حباةبخصلما)ذى

ا)-!هودءبراي!تدئاىااإنارذا)تورالآ-*انصا.نبج!اوال!حَاجهـشدهـمكل

والابتعادأجادذاص!ربقءنالاذحراحفاحالحصاذحصرومح:3جنحتكلاإِذا

بمدهجاءمنوخ!ج!ا-ظعيةأَوكازتدو*"4ايهـوفىيةاالساةا-دتقاعن

اية6اتااالا"يالثأءلباتهاو.حتواةاتورباالاحمايىيمرو.الف،جزفر

ل-الأَ-بارايهابو.مبوبمداًبوهدادزبءوصالنصتاكأَكل!يةتاصعضو

الأَ-بارلاء!ةِ!اةف!رةتردجاءتحتىةوالدراسةبا)ت!سبكأاهتا..ةم

لىا!4اف!مفى،(1،ندوناقادمةاإلا-بالثابشةإيبأَيساوواعدةَإريمصاءز!

اخكل!وءرا!ذد.نبستضر-ونافبمخذو.االأَحكااست::احصا.نتصلبهتو.ا

.الالأَ.ثولأَساءا-را:اقص-ءلىب!بتصصكوكلاتناق!اذوواتشرلتبا.ا!بفكلا

15وزثظا(ب،ودعند4ادبفباإثتحاؤبةاإ-رءةا:ثغصتأع!تهـةاتاريوث

تعت-رإكأاانهـضص"اهذهفىحعا)ة.شاركةا!ضخا-لهاشلثارك.الا-باش

اروافىابك.أَ%،وداولاإِذايهوداتاربخفىديفبةنهضةأَكبراابشاإِف

ر-4ار،ول-إ!بدأَ.24ابقاايهـوداهـ*هاوحصصإحا)تورا:-إءتلضالمختلزة

ن.ر4ا)تهذاحوكيدوش.،ولاحظ،ذاحصةنظرةا)ت!!اقتالنصاىإِ

يا-زمأَن%هدهةفىربحاولحلالأراءفاواختلافوؤفاسير.-ازحصات

ذاكفىيىقيوه؟نهـهخدباًحكماستت-إطأَو.عنىالى-خراجفا&ساب

ت!-هـرهفىبهاالمشرخ،تدىإ-بأَسإوضعبضروردهللإل!ا-ومى!الأموشا

يى*!رأَن4!دةب*ن)مربماةرثرب*اتهووضع"أَح!إكل!راجواست



اك!ر4ْهدفيي!نلموربما،وأَسا)يبهقواعدهقطاقفىإسرعينواإكأ-هـينا

ادبئاتراغمعلىالغيورطمنمنكعيطرهكانوإنماوالتقاؤةاور)ماوغزارة

الأَ-يالطفىوإِنماجيإطفىلايشوهأو-طأيطضأَن.ن4ءليوخوةاًةإو--دا

إنماإتوراةاطربمب"اءنتشْرَحُأَسا(يب.كأوضعه؟اابلوهـا.الؤادص"

ؤقراته،جميعفىدإبتاًب؟نلمارادللتوالأَدبىا)-%اءب،!قبططاًمقيطء-

ثرحإِلىبمح!تاجكلاومنيا"وكلنمصلىواضحهـو001لفقراتا3!ذمنو)ن

أتبمارسطاهذاروطمتى"نإِلىامطوتحت4فقراقضصإ!بمبطت15و.:هـا!،با!وقنمكل

المعرودةامب،ةاقواعددايل4هاوصحكلهلم!ذا.كلهـاالا.وراثتا-موي!خى

فى(لإخا31)ا)تثرب*بةالاءورنظهتتدت!ونوالتىالنورادقذمبرفى

الأَشاب.نذلكأ"ا!والأَجادبةبالأكلوراهمامها.كأأَكثرراقىا)تش!النص

د"طرا(ج!لاِياىِبو!ىِبنايهَاذَرإِوراضاإِس!مايرلرانجاصمأحإ!طز*تا)مأ

اىواب*دسيط،فأ..1ءلطاؤتورادتكسيرثالمفصلةؤواعدهموطمإِليذإك

ث،سنهرطمداأطإوة.اطلملامطيةاحمأالنوجاذبإِلىالأجادبةبر!اكوا-جطة-،!ا!م

وعلاؤةارذباطو.دىأتوهـافابالنص!اشتبإطهاومدفال!به"ها)بللقواعد

با.ءمماعبامأإِرافأقواعد

السبعة:مللإلا-بأَ-ا

al؟omir:أَولا Wa!7مم iفَ.بالاواتفسيرا

ا،شأَرء-ي!ةفىق-اتاتزقرهناكأَنأتورافأاا-!3طاؤصاا)فارئبلاحيظ

اكلردلأَوا.كضالاووت!اك4سبحاقلتهءأ،عةًة-صاامالااَتزووا!بةواءمحهإيموقىما

أَنالإِنسانءلىبجب،1تحددا)ىالفقرةفىنجدهماذالمثأَ..-لمةوصمأ

)1(.اتروجاأ!ك!،ا)ضالةأَوددالمفقبالعدوممتل!إتنصوبضبعه

1(.إلهترددشاكأدحماهـدأوعلوكثوش!دفتإذا":والمعنى23:4خروج)1(



-.؟ا-

ن3واالعدوممتل!اتتجاهيجىبفيماا)تاليمواضحةالفنىرةة"ذه

.نها)تف،3التىؤردهذدو-إءت،المعدوالذىسوىا.كتوىبلنايمللم"

إِنابإابإِىادتاوأَمرت،امدوا!تل!اتعلىورادا)ةحرصتأَقهـطالما

أَرضاَاقاءدةانفلىاتصبقو)1(."المصدبقي!ونماالأَولىفمنفقدت

موةف.نهاتنىفأنيبىبفلاررةأَء.،بهاإِذاب؟رهـك"نعد-ل!اتءلى

الأَةلءلىة-!االضمرريؤا.لأَنلف،نه.كأءااتخاذكأ5بدلابا!ا،صاكلد

.وسلاهـ.تهـاإِزقاذمىايم!شلماان

و.شإلأَعداءانسبةبإاكلرالأَو-أذههـاحةءبافىءااتورافا!لنصانحاةإِذا

فىوهنالأَءمدقاءءلىا)قاعددكحذدقفىفأَنةالىلأَولى،كلضزإت،مفىحىم

)2(عدرددأ.ثلمةوهتاك،صربحقصببىاىمبردامأَق.4إووكلنزات،م

.ا)فاعدةءهـ%تر.تق*.ا-هـت

rah:ذاذ-اً Sawah2اقباسباأولبمء:

بتما--فبفافالشبهلىليلوضمهالذئا)ت!سيرفىإلألمصاوبااوحص%

اضرىةقراتءلىاتوراك!ااتصا،قراتب*ضفىإمأَح!+نبت!%مها

لأَح!امفىتلإقاة،المضءشنقَلولاقةفىاثابهأَوءيخهـمذبهـبرِ-إذ

قش.،--بأَوعا-4أحكماشطبيقسىبقكلاءلىا!ا!بالفأةا-اادكل%

ن.ىءبثدلتا!واحكماءاصتخد.4الالماوبهذاو.ابقةلصؤق!ردفىدصبرقف

ففدو،ذاسايماتىب-قاًا--لىإقاعدداتلإهقفىبجنرواأَنخشبةإتصكأظا

ذ)كأنالمفسررأَىإذاالاشلوىبهذاتطبهقَجدمإواوقالذإكاحفهـسوا

يوئيلوصحهأخرجه،يعةالرفىرصائاسبعف!يريثالمواشيهاب:انميرىجدصديا)1(

يتزوجشلان21:01خروجا!ر)2(.ام798برإ!ي!،يلر?صهين

خروج:أيفأانقر.وجدةكأوجةع،زتإذابالهفحا.شرو!ستعليهمجبو!أأ"تباص

المجوبةابنتقديميجوزفلابكرأكانإذاروهةالم!المرأةابنثاْن91:8،وتث23:4

..غيرع!يقدمفلابالبهرهـيةيتئلَانإذاادبوبةابنوباْ،و!ب!راَي!شمإنع!
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ذالمختبفل.نوان،ا)يوراةاوصاب"نوصيةأَوأَءرإفاالءلبهسثرثب

ذفمهتاقاء.نافيا!!باالأنسانيحكمفلا)!با)خحريمفىفسهالزم!فتد

--ث!ةالسابإقاءدةابه!ىوهذاتأساتذتهمنذلكيفلقىأَنبعدالأ

)1(."فيهااح!3بابخفسهبفسفانللإِنسالنيمكن

وزبدوا.مثروحةإتورازافىفقراتبمضهناكانالقاعدةهذ،وفحوئ

في4ا-ح،ااي!ونقدمامنهاأَنإلاتوأَوامرهاأَح!إ.!افىخاصةواةحة

فىز-لصاذإكعلىالأ.صلةو.كأفهمهيس!للامبهمأبر-أَوكلذكورغبر

أ"أ!حيمثالفائضسهذامرتب،كلِ.رتوعنفوبةالذب-حة.كأالفائضسه،ن

حوا!.نياءل.نحيمفصا.-رقهـاويجسنجسةتيهونالنرتحسب

نإ)3(الؤطعوهوواضحهنامفالحكس)2(النصيقول؟إذأالفافض

رة5الأَهسمرذاءهـةلىالنصاننجدذ.لكومع"4الذبيصءنالباق!ب،كل

مjا-افىا)ذبيضة.ءناباقىاياك!!.نوذكر،ااس-فرذفاطفىا-ريت

د،ءلن330حصبذكرإممناأَنهإِلاونصإسهَتدنب-اذلكواءخسر،اكافى

يىوضخاحبث4!لىغااًهروهذا)4(.اللاويينفؤرةفى-.اء14حالشاقى

وثا:ا)تالىاا)-وفىالذبيحةباقىب،كلبمنتنزلالتى4العقوب!ىا.ءالشا

ب*ا!صباتجاسةادَلآوان+نجاًيعفرالذببحةبإقىبأنذكرقدانه

ن%ر،4هخقالاذئافالساببالأَكلرسالاههذاف-وئأَنإذنة:-ب"بالص!ا!

ون3كب(القتل)بالقص!!عليهوحكم،القدوسيدنساكجاسةكالآ

.()ْ"لقتا!ابضاًام"هنالمح!ا

ذز:،مجمامهادَأوص!91:811يينلاو)2(682ص3-،ائليرتراو)1(

1(.ضعبهامنالقىتلكققطعاشبتدسدنىقدلاْت

!5ص،أطوباَكراللاثةتفير:العيرىسديا)3(

:امربأقا.إهـالغدنهاتقوالا.تؤكاإيوماذلكقا):32-22:03لاويين(4)

بىو!افىذتقدسالقدوساصرتد؟صواولا:الربأنا.وتلمونهاوصاياىقحفظون

57ص،أطوبأعراثلاثةتفير:الفيوىصديا)5(".مقد!مالربأنا.اثلإص
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1المفسرلينعندهامةم!انةيةا)تقصالقاعدةهذهوتحتل lبتردب

فىء.رببصا-،!ا-زءلىدردلااىاالأَحكاممنكثيراسعنباطمنءا-،1

إهـوقسموهاخاصةعتإبةالمفسرونلاءكحزاولاهافقدولمذااتوراةااتفض

:وءنهـااتغسيرأفىهـ!بشهـاأَقوضح-امأَةَعدة

ومؤصر.واضل!آخرأَ.رمنالمبهمالأَ.راتوضصبحقستخدمإنها-أ

فقر3.نوالأَواهر1الأَ-!إلمجضلىإصنكسبهـخصوصصباتتسى-يخدمإِن!ا-2

)1(
.اخرىؤقراتفى.خيما3-!اءلىوقطبؤ،1واحدة

ا،-،اءوأقا-2افىءانتتثالاكاصتبنءنأَحباقاً-!ر،مقدال!با!لىإِن3-

؟ء!+ah,"!أِيم"3كلمتىركأذالمثشم!ونواففسركما!الم!ىفىوإنما

.(2)"ا،وةخهذافىاقياسراد-تخدم)ممئصررا+فأَنإِلا

بىه!لىبءنخلادطهضاكأَنإِلاءطاوباإق!باسلىاون3بالمواضخبى"خص،طفى-4

:ا،ا!اد!-!مبالمونب-ناإصاواةفىاختاف:اثلممابمذاكفىإث-ر-ت

)3(.،تاالقيا،!-وازب*دمو؟اإوااععدهـب"افى

ويىثرح!اقدبءا-ااور،دافقرادطببطتيخرأَنهفىتعبإسلىاةوة5-

انص.افىءا-4كانخاأَبهدبءورهوأَواءرهأَ-1304حَوب:ض

فوذءا-ا!تؤ-رفا)قباءلىبأْساوباكأبشكلفبماالروو!الصمدباويزول

أَمثالان"صاد!وا!الأَح!اءالمتشابهة6اأقدباالةيدفترراتءاىذ)ك
ء-و1

قاءدؤقتطببيم!نأَنهأَى"ا)جمف!ب!ضهـا4ذصبكل!اداود!تس)يمان

ق.كلاأتويلاحف2آ8ص!،الا!قالمحدكأ)2(268ص-3،يرْئيلىاوشر)1(

ثذعميةعا!يطلق4؟ء3الفعاأنالاثنينب!نافرقاأنإلاذَبحَبمهىء+v،؟4إ)!43

تحَددددونعامةبمةةارواءلىيطلؤ6ا!47+أ.او،ليهوداروييةايعةالرب-أ-يرانات

،664ص1-،إنوثثابت)نالإت!افىا!الاء-يا.الصلمعنى-مدأنهكصاللذخ!اشرو

802!-،نجقا-اا.َاسا1)3(.(51؟2ص3-
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لة.بسهواهورءنالامضاللصفر4بحتوبءاعلىلفباءىا

Binyan!ة؟لىad:ثالثاَ Av. Wkatواحدةفقرة.نربْىح!م:

اوصابأَوأوا.سعلىتشتملاىاالفقراتبضهناكانذلكوقفسير

!رةومهء،4مشروحةتاقالاوا!رهذه.باجاء.،وتنفبذاتباعهـايجب

14.شاب!أأَهسأ3اذخإا)ضرحهذاو.ن،فقطواحدةفقرةفىأَوواحدة

ا)ف!ردفىكلمتينأَوكلمةوجودمنذلكوبفهم،?انهفىكلفسراً)ب-ر

د!ا-إقام!انيش،؟ن!ا.نيكوناىاالأَوامرال!ل"أرذج!هاالقاعدةهـىتعفر

أَن!اأَىرقيسيأبناءًالهباردأَوال!لممةهذهوتسهى،ءلب،1الر؟مءذا

تركةا!اورالا،ل)3-الاءور4"تنتحلمالذى-الأَب4بمفابت!ون

وا.4)1(.أَبىاهبسبمن4ع!وبفىولهة8ذ)كو.ن،الخصائصفى.!ها

فىتذكرا)توراةنجدقم،القتلهىالفصرةهـذهمن1)واضحة4الع!وب

ةكلا*!اللمرأَة.ضاج!تهر-ل!دضاجعانأَيضاًالقتلعقودةآخرءوضع

.(2)يقتل

الموتوهى،ا*قوبىةاذوعفىص!ربحتانالفقرتينأن.نا)رغموءلى

ذالمثخأَزخاإلاعايهاالمنصوءرالاَثامتلكمنائمأىاةترفمنل!ل

أَو"ر-مأَهى؟قدون.-ء4وأب،ا،يخةت!ككيفييةءنشبتاًقعلملا9

با(وتالعقوباتانواعهـىوتلك)3(."الحرقاوالخنقاوالقتل

فىاضتافواةدا)يهودأَحباوكانوإن،إيهـوديةاالعثريعةفىالموجودة

ترز-بركونأَنالفقهاءجمهورفيرى،فسوتهاحممبالعقوباتذرتبب

هى:العقوبات

."بدمه.امهأوابا.سبقد.يقتلةإنهأ!أوأبا.-بإتانكلد02:9لاويين)1(

أبركلاهمافعلافقد،امراةاتطحاعصعذكرجلراتطبعوإذا"02:13يينلاو)2(

اسلونجا.محثرا)!لاثةتفير:الة!و!)3(."عليهمادمهما.يقلانإنهما

رشى()

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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.الاءوئانوعابدللمجدفارجما-ا

.زرتإنالكاهنلبنت:الحرق2-

أَبى)الأَوقانءبادةفىتنغهسا)ىالمدينةلسكانبالسيفالقعل3-

.(الضالةالمدينة

روحاىبنشمهونويرى.صاحبهبزوجةزقإذاللرجل:الخنئ-4

.(1)"اكلتلا-ا)خنق-إرجما-الحرق:هوالترتببي!ونان

اسفرانؤ"لىفىلاحقةفقرةسرتهاةقدالميتةمميضيةف!ال!ءوضهذا

)2(.الميتةنوعحددتحبث

عاب،مدهـ،مأَوعليهدء""عبإرةهـىالميتةنوعحددالذىاننجدفهنا

4ةإِز،علإ،مدهـ.!مأَو،عليه4دهةيهيقالءوضعكلفىأَنهذتعلمومنها

ة-4بذحرأَكلواءلرذ-ىبناء4بمعابالفقرةتلكوت!ون.الرجمبجب

اىا)4(الفصردالنصفىنجدهاا)ىالأ"كلشلةومن)13."ءلمي!مدء،م

الفطرةةهذد،وأوامرهاللهبوصاداثليهب"نتجاهاتخاذهسجبماتب-ن

،18:01تضت-ةفىجاء.،علىةيهالحكميف!ا-قالذىالرئبءىالبتاءتعتبر

وهناك(")ْبه،صِ-4ءِى"عبارهةيهاارئبىالبناءوا22:22،42:7

َ

الاسلوبهذااسضخداميمكنا)ىالامثلةن4ال!حميرالتوراقالنكلرثنايافى

)1(9091.Krauss. The Mischnah Treatise, Sanhedrin; .p .43 Leiden

يرجمونه،بالحجارةيقلفإنهتابعهأوجانامرأةأورجلفىكانوإذا!02:27لاويين)2(

:21خروج:أيضأوانظر76ص،أطوبأعراللاثةتفسير:الميىى)3(".عليهدعه

24:6الثهثمالاْعيادبقيةفىعدالفصحوالمأكولاتمنبهبحمحبمايعلقيما23ا-لاويين6

اءرأةأورجلإلهكاربايعطيكالىابوابكاحدفىو!كفىوجدإذا"17:2ثية)4(

11.!دهتباوزهإلهكا)ربعنىقصرأيفعل

(Strack,Hermann: Introduction to the Talmud and Midrash (oسأ.
9691.'p..39A Temple Book.A Theneum, New York
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يصعردمأنانللاتمم!نانهالم!سرينلجضيرى9حيثمعهااكفسيرى

I-

دتارا.نإتؤمبرا!الاسلوبفىذامثالاربحبنالاعنرزيدمابسهولة

.()1"القدبمال!خاب

Binyan:رابماً Av misnuy Kitovem(-ىررح!م)ذيسربناء

:ةقرذ-ق.ءن

ذحرتاشاسيةقاعدؤاوح!معلىنجاءالاح!امبعضاستنباطوهى

لم!تالأَهومن.إتوراةافىاواردةاالنصوصمننصفىتقرقينةفىءساحة

بث،ناقدبماامهداذءرده،أ-ضسبرافىالاشاوبلهذاحأَيىاسقذكرالتى

بهضها)2(أَوا)*-وبهذدعندوتوجد.نوح!م،الخلقيةالإِنسانيروب

أَ-ءإم.نبث،ض!ابترذوماا!دبواناتواا)بهاقمعبوبذلكب*دذكرزم

لحلعبوباسرداهذاو.ن،)3(المذبحفى001استخداأَوبالقربانخاصة

ي!ونه،أَننعرفأَن9ط!نال!ثرعفىوح!مهماوالحبوانالإِتانمن

فىرلمزموهاا!حبواقاتايروبفىأبضاَليلمزمالإِنسانء-وب.ن5.اًءلمز

مدوقت-نففررصن.نرق-ىبناءو!ذا.الإِق-انفى!ازمال!-واقات

-13.!افى4كلتساوبا)حبوانوعبوبالإنسانعبوبأَن+.ش"نستنبط

)4(.!والمذبخالقربانقباق

بق.الاالمصدر(1)

أعرجولاأعمىرجللا،تقدملاعيبفيهرجلكللاْن"22-21:18لاو!ن)2(

أكتمولاأجدبولا.يدكسرأورجلكرفيهرجللا.زواندىولاأفطىولا

يبفيهرجلكلالخصىمرضوضولاأكلفولاأجربولاياضعيةفىمنولا

."إلههخبزلمربيقدملاعبفي.الربوقائديقربيمدملاالكاهنهروننلش

ع!.والأكلفوالأجربوالثروالمجروحوالمكورالأعمىي!:22:22لاويين)3(

.!!ربالمذبحعلوقوداسنهاتجعلواولالربتقربوهالا

2خروج:أيفأذ!قوانظر.أطوبأعرثةاللانفير)،( 7 : f
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زجدهعشرالثلائةإ،.!ماعيلرابلاسا)يبالفيوىسعدباتفسيروفى

وااسلوبأفقرتبن.نرؤبىوبناءاحددوفقرةمنرذيسبأبناءاء-رةد

-لىسار4أَؤويبدو+.ضفصا-ناسلوببنهذايلءندهمابينماواحدةقاعدة

%مهنذحرهصا-بثا)جليلىيوسىبنإ)يةازررال!وضعهالذىطالنه

.عنددا)شا.ءنالا،سا!وبوهوفقطواحدأسلوبأَنه!اعلىأساليبه

Kilal:خامساً Wophrat, Wokilalا)"حومثمصصوالخصالعهوم:

دريردي!قاماسبعةااتفسيريئاايبهأَساالعئبخهلليلوضععند.،

101تحصفىلممالمفعلىتثقلقدربما،تفاصعلفىوالدضول،فيهاا)توسع

و)ملطَا)"ءوض..نصىءي!تنفهاأَيصا)يب،4بعضجاءتذا4و،بهاوالإِلمام

ءثر4ؤلإدءتدهباتت-ىفي،ابزردأنإلىاسمايرلابرربادفعماذلك

ا)ذىإبهماا*امض!االتفسيريرفضإسماءيلالحبركانفقد"اًاسلوب

نأوهوعنهالمعروفمبدأَهوضعهناو.ن،.صؤردهكلماتءلىب*تمد

حةواضرادا)توذصوصأَنهذان5وبقصد(.1لشر")الجسانتتحدثأتوراةا

)خبهبط.والشر!امنتىءخون!مويثحياتهمفىاجمثمرايحتاجهعمات!بروسلسلة

1)"!وم"وهوهلايلعندا)تؤسيراسها)يبءنالخام-روالاشلوب

دقإسعاء-لأن؟جدواذ)ك،بهمأاواقعافىجاء"ال!صومئموالخصوص

اث*ثاذواعدد.ن-واعدسبععندهشغلانهحتىكبيرأتفصيلاةصله

قاعدةفىذكرهاقدوكلها،والخصوصالعمومحولتدوروكهاضرة

وضوحاًيعطىا)تفصيلهذالأنونظرأ،عندهالخامسة3القاعدهىواحدة

تحتفحأخمهاعلىكلهاالأَسا)يببهذههناجضتفقدالتوراقللنصاكئر

وهى:،والخصوصالعمومهلليلاسلوب

(1).59..L Strack, Hermann: Introduction to the talmud and Midrash p
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Wophrat-ا WokilalبهأKilal Wophraإمموماثمامهومواالخصسص

:والخصوص

ب*!ومدبداالتوراقا)فلىفىؤقراتهناكأنالقاعدةهذهمنويىفهـم

بمامورنتهىبخاءلىيبداماومتما،ال!هـومهذامن.يصبشخصتنت،ىثم

.)1(اللاوبينسؤرسعثصرالحادىالاصحاحهط/جاءَذالمتطومئالط

وت!ا5بد..ت!اراحد4عاتوقع"!وكل-ب!امبداتقدالفقرةة،ذه

احثباومت،1ا-م!.و!رابذكرذاكبمذانطتهتنطم-نجسأيكلن

الأَكلتمة.هذه"نون3ره،إِلايتطت-لىلاحبث،الأكياطلىواوالجلدوا)ثباسط

تبداحصثا*ودةاءنانصاشحدثعندكلاابضاًذالمثعلىا،مثلةو.ن

اخصوءلى)3(ازمدد4اباتااافقردافىاخذذاكوبعد)2(.بعامالفقرد

ناهنابىناور!د"ر.عنيااءثفابجبلااىاراتا*اخص.صقدة*ا

،مؤهط،ذاكفىاءالاَرتاضتافهفقد،ردامواكايضف4بمقوبيتطعلقءاتوضح

وزو-ةاملانهاوإنمااملانهافقطاجمسهفاامكبعورةالممَصسدقال"ن

ءلىب!بواذا،والامأزوجةاهىبالاب!ورةالمقصودوأن،الاب

أببكعورةفىهفاالأبإِلىالإِشادأنارباذ:وناويرى،احداكاشنمهـا

ن.آَبوهلأنهأَزمالابعوردكثفوه.ن)4(.-ازىلاحقيقىاشفادهو

وا.،طَ)إزو-ةهناإِسنادولااخرىناحبة.ن)واطاًيةشبرولأَنه،ذاحية

إلىاتطاراءنتنهىاىاا)فقرةتاكؤبهطئلمهبعاموينطت!ىلىبخاًيبداما

1):11لاويين)1( r Yخبتاعكلمن،نبهأيكونموتهابعدممنهاواحدع!وءماوكل

الماءإلىنجأويكرنالماءفىيلتىعملبهيعملتاعكلولكنملابىأوجلدأوثوبأو

الفصح.يفةفىثاْن45-12:43خروجأيضاَانفر110ي!هر.ثم

.الربأنا.أمورةاليكثفجدهقريبإلىإنسانبقترلا"18:6لاويين)2(

(r)1(عورتهاتكثفلاأمكإنها،تكثلاأمكوعورةأبيكعورة"18:7لاويين.

.م1791القاهرة،16ص،الخفرشعار:فرحمراد)4(
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ذ)كحانإذالىالاخصوعلىكثرأَوقلمهما4ةالحمعااوالغيريمليه01

سعزب!تفسيروصب)1(.الفقردهذهتفولكماصديقأولزريب

1()2(عاما!ا-ب!كا)ذىوكلخاءلىوحهارهوثورد4وأ.تعبده9ان-اءون

بصت41-وأَنإذأَبضاًب!امبدأَتاذهاالفقرةهذه.ناواض!اكانوإن

أَنلي811هذا-قف!،ناخا...وثوردوأمتهعبدهضمفآَيش!لءصدبقىك

يأضذام--ثاصيوىاسعدباأورد..1ضلافعلىمب،1يبدالمابض!.رب

ا!براعندأخامسةاابضاًالمقاعدةمضلاقضربوقد.بدابشيامن3الفقر

وهـكالإخاءلىلاام3لاتروأزتوعاموخاءرعام:وء-نواضثاإسمماعبل

في!اما-3اب،إدإِ!حماعبلعندشخصجمصيامعتقريباًلبز5ةاءدةنزر

ذلك.ب*دشرحهـاوشلمقىالمخاصبتجه

:إمصرماثمسصوالخصال!صوم-2
أ-دفىمانصَاث.ب-نوةحهناأخاءلىوا،العصومقم.وصوالخصامصوما

حصاةروطأِمح!اولىاجاذبإلىي!ونهتاا)تفسيرواكن،كلؤخروالاَخرمقدم

)3(هَا)تثت-ةفقرؤفىجاءوكصا،اسابقةْااقاعدةامنالأخبرالمثالفى

زفسكتثتهىكلاعلفىالفضةهذدازفىاقوهوب!امبدأَتقدالفقرةق،ذه

إلى4ا)توبربدأذلكبعدثم،ا)!عرفلاوجهتخص!يصاوتحديددون

.رؤزم،والمسيروا)-!روالغنمإيقرافى"الفقردفقالتا)تخصص

ثور.ولاأشهولاعبد.ولاقريبكامرأةتثتهلا.قريبدًبيتثةلا"02:14خروج)1(

إلىالف!وىصديالربىالمواريرثيهابناشرأضاروقد،لقريبكمماسناَولاحمار.ولا

والنخ3791كتا!طبعةلنخةبالن!ةعحي!وهذا02:17اخروجمنالفقرةهذهأن

5:اعنهـانقلناالتىالنسخةأما.بيروتطبعةالقديمللعهدالعربيةالترجمةوكذا،الأْخرىا

Iنيويوردًلجعة،ا،راى1أونقلوسوترجومرصىنفسيربهاثهاالىالنخهَوهى 9 t i

77ص!،أسلوبأكرثةالثلاتفير)2(02:14خروجيخهافالفقرة

والمسكر،والخمروالغنمالبقرفىنفكتثتهىماكلفىالفضةوأنفق1)14:26ثية)3(

.1(وبيتكأنتوأفىح،إلهكالربأمامهاكوكل.نفمكمنكتطلبماوكل
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نأ9الا.نفسكمنكتطلب01وكلقو)4فىإ-وماإِلىيهودأحرى

الأءثلمةوهن)1(."عموميتهمنأكثراخاصاجانبإلىيفسرهناااعام

فقدا)توراةتسميةحسبالبئياتدءاوىبث،ن-أء01أَبف!أذلكءلى

جناية،دعوىكلف!"بعامأَبضأالفقرةبداتفقد،)2(جالضروفى-اء

ق5؟ءنجهة.ناو؟لنانسبةباالجنإيةجمسصتخصذلكاعقبتؤم

.01مفقوداووهوأَبضأبمامختتذمالخ...3ارحهاوؤورجهة

:عامإلىبحتا!اذىاأخاءروا،خاصإِلىبمح!تاص!الذىا)*إم-3

ر2وا-!وا،ا-عوءلىباالامعناهبتضحلاالذىالعهومهو!ذاوكلمنى

بتضخولاالإَخر.ممملمنههاكلاأنأىأَبضأإ*هـومباالابتكلحلاا)ذى

الإِنسانفى4ا!ب!وربت!دب-لىعنا)فقرةتصرناعند!افثلا.ب"الا!،تاه

،ىامف!ذا،ب!ركللىقدس41فقو،)3(ا)خروجفىكماأحيوانوا

اء*را،ذاب،طىأَنأَرادبلهذهعهوميفيطاقاندربدلا4ولكف

أَنهفاو،آضر)4(هـوةمعفىفقال4بتبمصرهيرتبطولكنهاكثرقخكليهص!أ

ذقولنا31إتخصبءلىامعنىالمبهمم!راعطىالذىوهـو"ذَكَر"مىخايصللم

ل!ودق!ولر-!هءر4وا؟ت،4وريىللب!نقدسياأَولاذو)دالتىالأنثىأن

.!ناهبتفهحولا،ا)تض!حمبصإلىفهمهفىيحفاجءإمفهـذا"ذكرر3ب

.5()!4بلَآإاً-بد

كللىقد!ى".ثلابقولكأَنإ*اماإلىيىحتاجالذىالخاصوأكلا

87ص،أطوبأكراللاثةتفير)1(

مفقودأوثوبأو،شاةأوحماسأوثورجهةمننجايةدعوىكلىفى)22:81خروج)2(

.1(باثينصاجهيعودبذنبهاللهيحكمفالذىدعواهمااللهإفنقدمهوهذاأنيقالما

11.إنه-لىا)بهائمومنالاسرمنائابإسربنىمنرحمفاتحكاطبكركلف"قدس13:2خروج)3(

تثتغا!لا.إطكللربتقد!غنكومنبقركمنيولدذكرب!صكا1)15:91ثنية)4(

87ص،ألحوبأعثراللاثةتفير)5(.1(كصكبكرتجزولابقركبكرعلى
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مواو!حلتا.نبف،مؤدةإنهش!روطأوتحديددونوتركهـا"ذكر

ز-ددالا،ولىا)ورقرذن3وا،بكرغيراوب!رأكانإنذلكفىسواءرذك

ولي-توىبىءرحلوهوالعمومإلىهنارحتا!ة!واذاً،بكركللنا

)1(.الشانهذافىعديددأَ.ثلةالقديمال!!د

:إتخفبفابقاصدآخرمعنى)يعطىعنهوشذعاهاًكانه،حل-4

م!ىعلى)يدلال!صومءنيضذدمالهمومفىجاءا!رعلأَنهناوالمعنى

لاتمثديد.وا-لىللتخفبفا)عموممنخرجالامرهذا،لمعفاه.طابو3خر

آخرإذسانأإذ--انؤتلاذابحد!بماالخاصالمثال.نذأكويتضح

إصراراو،للاقتمببتة4ذبهناكتكنواحم!،الخطإِطربقعنولكن

فىا)واردانصاح!ب،اقا-لالهذا4ببالتأحكماي!ونفماذارروفرص

لمنلاق!ةا*وهناأ*ءومفاإذأ.)2(أنضافىكمايقتلقالؤإذليبناللاو

.ت!هدأوخطاعنؤتلكانإذاعماشمىءهنايصسحلم،إِنسانأيؤشل

-.--.اهذ.حس!هنافاة.اذأ
اق!قي،افىا!طإِوااعمداب-نلرولممرددصبهلى

ايعماىاوايدلالاءم!فروازعنا)مهومهذاخرج.العمومهووذلك

ا-مممافىاتخ!بفادبؤ!كانهناء،تادعنخروج!واممن،7خركلفهو!اً

حدفىتعندكلاذاكعاكأصراحةالخروجفقردونصت،فيهالتسديدلا

ءير-اقاتلزااضف)3("إذاوعقاب،آخرحكملهبضعمدلاارزىاالقاتلأن

!.اتخردجفاالقعلميهيجبولأالنقحكمهالنصهذاحسصممدالمت

عنيختافجديدأعنى40بيقصدواما)تخفيفب"ثصررهناالعموم

اذىاوا؟ن،القاتلذا4عقابهفاكالعهومةفى'تهعهوكلفىمعتاد

اء:2:41،23يينلاوانظر)1(

.1(يقتلإناناقتلومن،عنهايموضع!مةتلومن"21:،2لاويين)2(

."إيىيهربمكانالكأجعا!فاْنايد.قاللهأوقعبليتعمدلمالذىلكن21:13inخروج)3(
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ؤولو!وتهءهوه-ءنيرخر-"ماوجدعند..1اعصإبهذاانهوحدث

)1(.ا)نفىإلىا)قتل.نخفف!يتعمدالذى"النص

إِذسانأَؤ-مؤإذا.تسمهفىبحنثومنأَبضاًااقمذلكا.خلةو.ن

ذ)كعندوالخط!ا)صهوطربقءنوف!لمهنمصىدمكلاشيئاًيف!للاب،ن

ايإنباأحنثنا،)2(الفقراتنصحسبؤرباقاَيقدمأَنءليهوجب

و)3فقيرأكانفإِنانالض.نانثىيقدمأنءليهعندئذأواة!ةض&شة

(r)"-مامفرخىاويما.تينفيقدمالفنانثىبقدمانمنبشهكن

خرجأَنهإلأا)ض!نانثىال!امفىوهوالقربانتقدبمق:جبؤالصشلبءب

يماهتبنبتقدرمواكتنىذإكءلىبقدرلا.نعلىلاتخفيف4عه!!-تعن

.حمامفرخىأو

بكلصدآضر3ءىايعطىةعموكلبءنوشذعاكلاًكانماعل-5

ا)قائنمإوضعاحسبإتشديداأَوا)ضخفبف

الممموم!رزاءنبثذزما)*مومفىبطفقدمااكلراًأَنذلكونفسير

أجديدااإ*ىوهذا.ا)،-هـمفىكم!%اه)بصلىجديدأه.منىف!وماًاو4إيعطى

أَوالمتخؤ-فأيسستخدمهناLب،عمومبتهعنالأَكلرجوf-ؤتيسبة-اءالذى

اسابقاا)تفسيرىالأُسلوببهممسوهذاا)حىالمقتضىحسبللتشدبد

ا)تثديد.لاإتخفبفابدفعهوس.تهعنالآَءس4فييىخرجوالذى

97ص،أسلوباَعثرثةاللانفير)1(

ع!ي!شماجهيعمنلا!حانأول!ساءةبثفتيماطأمفترأحد-لمفوإذا!7-2:4يينلاو)2(

منشىءقيذنبكانفان:ذلكمنةىءفىمذنبفهـوعلمثمتوأخق،الشينفىالإنانبه

ءخامالاْمنأنىْبهاأخطاْاىاخيةعنلإثمهبذبيحةالربإلىوياْف.بهأخطاْقدكلايقرهذه

لثاةكأايةيدهتنا!اوإن.خطيتهمنالكاهنتيخك!رخطيةذبيحةالمعزمنعنزأأونعجة

والآخرخطيةذبيحةأحدهماالربإلىحمامفرخىأويماتينبهأخطاْالذىلإثمهبذبيحةفياْق

97ص،أسلوبأعثرالثلاثةتفير)3(.1(محرقة
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ا)همووعلىنفسهءلى)يدلعمومبتهعنوشذءإ.،كان..1كل6-

أيض!أ:

،?-
اكأاورالاه.نرا51التوراقىالنصيخصصأنهوذلك.نكلدوالمقص

ايدلوإِنمافؤطثفسهءلى)يدللأعموميته.نولخرجهال!ءومصفة!ا

فىجاءماذلكذوضحا)ىالأَ.ملةو.ن.كلهالعموموعلىؤفسهعلى

انفىاهذدسقطعالحكمة.)1(السلا.ةذبيحةبتكليضعلقفيماالنصى

يت--بوإنما،ةقطا)سلامةبذب-حةخاصالواقعفىا-لىهناثمبيامن

اسلاء4اذب-حةفتخصيصى،كلهاالمقدسةالقراببنجميعءلىالحكم

ءلىب!ابدلللربتذبحا)ىَكلهاالذباؤحوهىعمو.يت!ا.نالنصىخرج

واحد.آنفىنفسهاوءلىعموكل!ا

اضرىَةآ4لعبادةفلمهوترك(نالنصقولمنأكأرذلكوب-ضصح

ن.ز،و*ءمونبنودمبددكانصغهناةهـوالمث،)2(الاوثانول!ادؤ

57*روةةكازتاىاالأَوثان.نوغبرها)3(وعث-روتك!وثل.!ثلالاوثان

.ن!و-ذر.ءا!االأَوؤإنذد5عددةدا)شوراقىاضصواا)وقتذلكفى

،ذا؟واكا!ا3عوالأء.نامالأَوؤانءصوم.ن"خرجقدفهوإذا.عبادضا

أذىاهـوؤكلطءوالمثعابدأَناقاناذ)كواولا9،فقطلهتخصجمص!اًلا

أَو%-وااذبرنااف!!اءاجىصهـوررأىمعبتنافىوهذا)"("الموتيستوجب

ءلىيدلهنااكفموإذاً.ثانالاوعبادؤفىان!!ستإذاكاماةلمدينةحتىالقتل

علي!ونجاضهاللربالىاللامةذبيحةمنلحصأتاْكلالىالم!وأما"7:02لاووريئ)1(

.(1شع!هامنالقىتلكًفتقطع

ليناخازابا.الهرومنائيا!إصبىمنإن!انكل.انيلإصليىوتقرل،02:2يينلاو)2!

.1(باطجارةا،رضشعبيرحمه.يقلفإنهلموكعهزشمنأعطىانا!إصؤ

صلموكا-11:7أولملوك-18:21لاويين:الاْوثانمن.وغيرموكفىانضر)3(

08ص،أسلوبأعثراللاثةتفير)4(32:35أريا-23:01ثات
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كله.ا)ممومضلال"نلىالخصوًءلىبدلأَىجمي!أالاو!انبقيةوءلىقكأ-4

ذنحسهفالنصةجديدلمفهـومعنهوثذالههومفءان.،كل7-

:4امهو.بتب*يدهالذى

اب"ع!أىأ*ءوماحرذان5خر!اذم"ال!!وم4ب-شوبالذىالأَمرانأى

ر*بدد-ىذ)ك؟ءنولا)"!ومبتهبإِعادتهمطا)-اًتفلسه،جدبداً.ءف،وماً

نءبتحدثا)ذ!فالنصذاكالىدعتا)ىثارحاًالأَسبمابنفسهالنصر

زءلىفىواضحهوكماص!امهبتفاوللهمبسهحومنببتهوأهلال!اهن

.(1)ينبللاوا

ب،حل!مبسهحبناليالأَثخاصنحدداننستطبحالف!رةهذه"ن

ى43ببتا-ده.وأ.نواحدةو!ىفابنته،ببتهموا)يدوهمال!اهنشز

أَنوهرىواحدةإةحا!فإِلا،أَب-!اببت.ند،علأَننست&جالأضرى

ة-أَجص"وأَءمب-تا)13!نب!تعمومءنخرجتةءذه،لاجتيت!ون

وزإحلال!صوء-ةهذهفىتظلانالإِطلاقاءلىفىاال!ه!ماحيم!نةلا4كأ

حصاترودؤإِف!ااولادطاو)--لىار.لمةأَصبحتإذاإِلا"أبب،1ب-تمن

)2(."وقإحلاها.ءفىعانس

آخر:"ءانفى3قفسيريوجدالذى:سادسأ

بو!ىبنرأأإ-ءاواعدةمن17وقمالقاعدةتقابلاقاءدةاوهذه

فىالا"ساوبكلذاأَواقاعدةاهـذهوتفيدعقيباتلاميذ.نوهو،ال!ليلى

المواهـدوءخهياْكا!فهوفضةشراءأحدأكاهنا-كرىإذالكن"14-11؟22لاويين)1(

:الأقداسرفيعةمنتاْكا!لاىأشلرجا!كاهنانجةصارتوإذاطعامهمنياْكلانهمابتهفى

فىكهاأبيهـابيتإفورج!تنليكنلهاولممطلقةأوأرملةصارتقدكاهنابنةوأما

1(.منهثأكللاىأتك!!لكنأبيهاطهاممنفتاْكلصباها

42-21:28،91:21-روج:أيفأانف!!81ص!،أصلوبأعثرا)صلاثةتفسِ)2(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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دت!ة!حاندوناتوراةافىوردتةدالا؟ورب!ضهناكأنا)تفسير

فىيردأزىإلا،ةيهوردتاتىاالنصنفسفىمباشراًوضوحاَفحواها

الأمثاةوءن.وووةهـحهافيهاا)خموضلمجسوماآخرنصأوأخرىفقرة

أوط%روجءوربوعمورولسدومحدثماذلكعلىللدلالةىبالتى

)1(.ا)ت!وبنسفرفىذلكراةاتافعصفت،ا

وء!ورةيدومعلىأمطرتةدا)مطءانذكرأنهجدالفقرةْهذهمن

ضافى"زظرتةداوطزوجةأنايسربرناذلكبئررعادثم،اًوذاركبربتاً

وناراً،كبربتاًطرت51زررا)-،ءكانتاذامالنابوضحولمملحعمود

ملح.ب!لممةهناالمقصودهوا00أوو!)حاًكبىريتأأم

.)2(ا)تثضيةفىأخرىفقرةفىذإكتفسبروجىاء

بلاأدىاممبردتااطحوتفاعل،أناران5بدلاالملحهناةذكر

قصفىهماذالمثوأعل،المزراعةاحةصاغيروجعلهاالارضإ-راقإلىثك

سلوالتا)زرعاحرقالذىالمد.را)حريرقأى،زإركلمة.نالأ"ولىالفقردفى

ا)فقراتن5العدرداكوراقالنصثناياوفى.نفسهاالزراعيةا)تربهوأفسد

ون3يروقد.هـلملإلذكرهاا!التفسيربةاالقاعدةلهذهكمثلىتصطحالتى

لانوذاكالئانيةالفقرةالىحاجةدونالاولىالفقرةفىواضحأالمهى

يرراحت-نماصارتاقدوعهورةسدوموجدتةخلفهانظرت،)وطزوجة

العانية.للفقرةعندؤذذحتاجفلاللزراعة!سالحعين

منالربعندمنونارأيتا!مروعمورةصدومعلىا)ربفاْمطر"rt-91:24تك)1(

امرأتهونظرت.الاْرضونباتالمدنعانوجميعالدائرةوكلالمدنتلكوقلب،ا-كا.ا

ارضهاكلوملحيتكبر"92:22تثنهة)2(."ملعدودفصإرتانهورمن

لمتجوصبوروأدمه،عمورةوطومكانقلابماعحبفيهايطلعولاتنتولاتزرعلا.حريق

تثرح2:8نك،24-91:21خروج:أي!أانظر.وضطهبضضبهالربقلبهاالى

28صأسلوبأعثراثلاثةنفير،201ص6-،انيليسرتراو28:13حزفيالق
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:فحواهمنالمصسرالامر:سابمأ

.المو-ودالنصاوالقصةةحوى.ناوالخبر.ضمونءنبرفماوهو

عثرأحاديةا4قاءدتبفىإسماعيلالجرعندنجد.،القاعدةهذهوتذابل

مفسراَقالضء!يردقدأنههذههلايلقاعدةمنويفهم.عثروالثانية

اظاهرىاا)تف!هيرهذافولعلىيترتبو)كن،4فيغموضلاالظاهر

بةصد.الاوا.هـلاءنامرتنفيذضرورةاوالأحكام.نحكماتضاذ

ةاإح!ظورفىيوقعتدفقطبظاهرالنصةشفسبروهنا،ذاتهحدفىالنص

ذالمثوهنتفهمه؟ءنحتىاضصامضهونإلىدنظرأنذلكعندةجب

بصاخروجابمدملل!اهكأالملهىالأَ.سسئهإنظاهرمنببدو.،مثلا

.)1(نياللاوبسرقىا)توراقفى-النصجاء.،

اإقدء!.نن13110خروجبعدميقولالفقوةهذ..نالنصفظاهر

وإطاةالفقرةلهذهالعميمالتصيىهوهذا)يسانشبنولا،مطا!4بءورة

وءذا،"ايىتجيحمةخلفمقدسهمنالكاهنيخرجلا"أَنذلكصحة

لابر،ن.ب:ريرناممنماذللثواولا،كلهاالقصةوهـضهونسياقهـنب!يم

-)2(.حياتططي!مقدسهكلنبرخرج

عامة:نظرة

هلا-لوضمهاافاالسبةا)تفسيريةالقواعداوايبالاساكانتتلك

وتفسهر)توضبحوذلك(الأَزواجعصص)الاولارواةاعكلسفىالثبخ

نفسهاضسربايقوم"نولدىناحية.نا)يهودجمهورلدىا)توراة

نألهبرقلمأنهفيبدوإسماعيلالحبرأما.أخرىناحيةءن!ور

محهدهناكيللاْن،إلههمقدسيدنىثلاالمقدسمنيخرجVj"21:12لاويين)1(

يينلاو:أيفآانظر82عىأصلوبأعثراثلاثةتفير)2(1(.الربأنا.ع!إلهه

.الحربإلىالمتزوجخروجساْلةق24:5لثهرأ!.شعرذبالذىالثخصق،.:13
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غامضة،ال!ثيرونبمقتضاهاش!تدىالتىوالاشس،الاسا)يبهذهت!ون

مفحهناومن،فهمهايصعبقد.ختصرةت!ونت!ادكلماتفىو.:!مة

كيفه،دة!رةالثلاث.وادهخلالمن)يفهماومعفرصةوالتلبذالم!لم

.واد.نأَكثردفصيتتعطىكلوادهكانطتهض،و!ن.وبوضحبفسر

بلى:ةيماذلكملاحظةويم!نهللإل

دون،واحدزالا"ولىالأَربعةاتفسبربةاالأَسا)يبطاناواضحان5-ا

.إِسمماءتلاحبراوهللإلعضدبرقء

العامعنتتحدثا)ىو!ىهـلىقيلعندالخا.!سةالقاءلىدأطمها2-

بقصسهااحم!و..اًصلببرقوسعاًإء!ماعيلا)حبرفي!اتوسعفقدوالخاءلى

وهذاالعمومهذاتناولبلإِجمالاسصوالخصالعمومكلنحهـومءاكاففط

تفصيلوصلحتىبنار005على.خهمايطخرجL.و-للتش!باوءقالخكل

.العاثرةإِلى!ةارابا.نقواعدستإِلىعندءالقاعدةءذد

إِ،صماعيل.رابىعندلهانلإرلاهلا-لعندالسادسةالقاعدة3-

احاديى4اا)قاعدذينتحتوىأَنيمكنهللإلعنداب،ةالم!القاعدة-4

إءمماغيل.الحبرعندعشروالثان!يةكأرة

ت!ونوربماطهلايلعضلىلمياذظبرلاإءمماعبلعند3الأَضيرالقاعدة-5

ولذا،4السبهطايلقواعدإلىإءمماعيلاأصافهاالتىأوحيدهاالقاعددهى

وهـىالأَخيرةالقاعدةعداةيماهاليلبهاسبقهقدإِسماعيلقواعدانن!د

نصها:وهذاعشراك،لئةالقاءدة

مطعهماأ.رافيفتحعثالةتظهراطنإلىمعضهماخفقرذين"ذ*ارض

بضطدوا)تعارضفقرتانا)توراقالضصفىيطردقدانهتعنىالقاعدهو!ذه

القناقضهذالتزبطلتا4قثالثةفقرةهنااطأَنالامضمونهمافىوالتناقض
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خلافءنحدثماذلكو.صال،بينهماالخلافهذاوثحسموقوضر"

ارضقطعةشراءارادعند.االسلامعليهداوددفعهالذ!المبلغقيمةحول

لماطبقماًإلههارباوصيةحسبللرببيتعليهاايبنىا)يبو"ىارنان"ن

،بلغتضبرنااخرىةقرفىنجدذلكبعدثم،)1(الأ4ولىالفقرةفىجاء

،ذكرالذىابئصيمتهفىيخالفا)بيدرهذالشراءثمناًداوددفعهجديد

"فا)تناةض)2(فضةوايصذهباًالئمندفعانهةليهاجاءحيثالا4ولى3الفقر

اببو!!الأَرنانداوددفعهالذىالمبلغقيمةفىالفقرتين1هانظينبينواضح

.أ)3(رالاكلؤحسمزا)ثةفقرةذلكب،دتجدأَندا،انالم!هذا.ورابل

-صيع"نيؤخذونكانواوالسمارْة!دتهالبيتهذاداودويفول"

الله-ب-تهذا-دا:دؤولأَنهذاو.-كأ)4("جزءا12ًمقسمينإصهرائريل

،لاربعذليحأعيهايبنىبلأَولألتفسهانالم!هذاسثترلمانهيحنى

خص!بنمنهااي!وفىيخصمااودفىدخ"كلهمإسهرائبلأَسباطيضوهذا

الأَسيرةفالفقردإذاً،الاإولىالفقرةفىذكرالذىالمبلغهووهذا(")ْشاقلا

أرتتاؤ!ىهذاحسمتاكهى(ا:22)الأَولاالأَبامأخبإرفىاواردةا

السابقتين.الفقرقينفىاردا)و

افقرةافىكا.لاحسسماي!ملمالفقرق-نبينالخلافةانذلكوخ

واإباغ،افضةا.نكانداوددفعهالذىالأَولالمبلغأَننجدإذ،الثالعة

ءانإِذاإلااللهمواضحالاثنبنب-نالقب!ةفىوالفارقذهباًكانالعاق

أصعدولا،بثنمنكأضترىبللا،لاْرونةداودالملكفقال"24:24الثاتحموئل)1(

.!الففةمنشاقلانجمين"والبقرالدرداودفاضترى،مجانيةمحرقاتإلهىللرب

C<<الأولالأيامأحار)2( " 25 : 2 I11شاتلضمائةهوزنذبأصنلمكانلأرنانداود.

حايأ.العلةهذهاضخدامأعدوقد،اليهودلد!قديمامخدسةكانتمالةدلة:الاتلو

(r)ا!رقةمذبحهوو!ا،الإلهالرببيتهوهذاداودفقال!ا:22الاْولالاْيامأنجار

المفحة.المصدهـونف!)5(83صبأأطوعثراللاثةتفير)4(".انيلإص
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فىمو=ودأدي31والفضةالذهبببنا)يومعايهالمتعارفالفارقهذا

القاعد2هذ.على)1(أخرىأ.ملةوهناك.ذلكنهتقدو،الفترهتلك

.اليوراقالتءلىثنايافىنجدها

الجليلى؟بوسىبنليةازرإقواعد

ودلاذوناثنتانوعددهالىاجابايوسء!بنإ)بازرالحبرقواعدأما

ا)قواعد،.نسبقلماا)تفصصيلءنمزيدعنعبارةف"طعاسلوباًاوقاعده

يستخدمولم"اطلاخافىو)-لىالأَجاداأَوسعفىبصصرةواسضخدكلت

به،عصورفىالمؤسرينمناستخدهـوهاالذبنومنالمناهجزلمكالىاءونيم

عثرا)تامعالا؟سهوبجتاحبن"روانواستخدم،هادريفان"وسىذاك

تؤسبر3فى-صحىداود*واستخدمه،اللمع4كفإبفىالأَسا)-بهذهمن

،َ

عشرين،رفمالاسلوباستخدمجناحرنكلروانأنو؟ظل23:26لأركل-ا

صموئبلفطع،.ناهجبضهةلاتوراةتفعيرهفى.ضهـااستخدمفؤدرشىأَ.ا

)2(."الجليلىبوسىربىأَجادافىوجدتهوهذايؤول11:االأَول

كان4أَنايهازرإإعسا)يبفىنلاحظهاانيم!نا)ىة4ال!اوالملاكلح

ا)جملةبترح-بيغكانفقد،بالغاًاهتماماًالتصندةاؤقل3بيهتم

الاهـخمامهذاويتضح،فيب!اوالأَدواتللحروفالمختلفةوالاستخدامات

لمءَ

فىوالأستثضاءالاحتواءف!رةت!ا)جوا)لمتى9الاولىالاربمةاسا)يبهفىجلإا

لمء
Etالادواتن!جد)3(الأَ،لالايى!وبفىْالنص 5 Gm ، Afتثبر

تشملفيطا:انتيوبفىةءشلا--رةوال!والاحتواء"ولالشإلى

النصفىكبيرةولاصغيرةبتركلمفهو)"،."واكبوا)3والقمرالشمس

.12:21خروجانلافومجسم.16:2ئيةويناقذ،12:51خروج:انظر11(

ا:27انلافومجم1:215أحامعتخلف..224:4عمالفصحبذبيحةخاص

.!بكثر"وهو(r)101ص6-،اتليراوتر)2(.افيإسربعددخاص

)4(89..Introductionto the Talmud and Midrash! p
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بحددالمفسرونج!ل501ذ)كرا*ل،م!ينامفهوماعنددوولإِلاالمدون

11.ا-معادوشصَاجا-لطاووسىبنابازرإِرفالصأَؤوإِلىنصحعأَبخماعنهاونيصو

دفعتها)ىيضكرلاهى!الفم!وباتءلىا)وقوففىالد؟ةهذه

!تهاا-بالأَسا؟هذدةسبقوهه.نءلىيدوبايب"أَسامنبءساعفأَنإلى

ها،-لن5حكعتدلهقابىلا5نجد5،وهـخهـااب*ازرإرافاسص-خدمهمما

:ذاكأَ،ضلةومنطفبنمةقب-راتحم!وإ!.!اعبل

اسلوبن!-ر!مااب*ازرإِعندوا)سادسالضاء-لىالاسه)وبيننجد-ا

.بنأ!صلوبإِلىفصطهازرلب،1إِراتأَنإِلاالأَولها)بل

،؟

ء؟داصاقاالاساوبننكسههوايصازرإِرافعندال!ابخاوبالاسى-2

إِد!حماءيل.وميللإلن4حل

وها،يلإِ!ء،عيلن5كل،4ؤا-*إزرإِرافعندالثاتالاسصإوب-3

بظء:ا)تالىا)تحوءاىعضدهه!بموا)راالثالثههااسهاوبين4ت5وص*لا

.ففرتبنق5رذي!ىبف.اءوواحددةفزر"نرئبسى

الاساوبنصحول-*إزرإِرافعتدع!ضرالخامحسالألصلوب-4

.إ-لهاعندلهنظبرلاوالذئإِسممايلراف!عندعشرالثالث

ن5حلعضدلمازفا-رلاأَسا)"بن5ابازرإ4ِالىشحدذماأَمثلةوهـ3ن

رردأَهـ1،ا،م!اقفى!رر،-أَه،رأَىثرلم!الساد!بيصلوالأإءحمايلوهالبل

أَىفىبق!حلاا)ت*--ر!ؤ"ا"42:16،لاضىفىكمافؤطواحدةه.رةيىو!

دفإته،رىحالماددحعذهولهل)1(."المننىب!دماأَنب-اءفىآخر"ءان

ا)خوراقا)تءلىفىالمفردةا!!لمماتاستخراجإِلىذالمثبحد-اءونسى*دبا

)1(59..Introductionto the Talmud and Midrash p

)رصى(
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.الفردةلفظةالسبعينتفسبرعايهااطلقوالتىويفسرهاذلكبرهد

اتؤبرافىوأَهمبتهاا-لايرةاإ!حيغاعلىبا)تركيزأَيضاًواهتم

ابلاغةافىبسمىه،وهووالعشربنالعصابمالاسلوبلذالمثواستحدت

باش!رارت!تمداىواا)رمزبةا)تفسيراتإِلىاتجهأَنهكما،بىالتورية

كون!اءنرخرججديداًمفيوه،4ال!لمهحروفإِعطاءوالاختصساراتعلى

،والعثردن14)تامحاساوببن5ذلكوبتضح،يرةلغواتأَصوأَوهجاءحروف

لئرتين.وا

ءسيخدكلةاخرىاببأَساهـ:اكتوجد"كاقتأَنهبقالوإِنهذاكومع

وعفيباعزاررابنا-مازرإاتبحفقدالخكلوصوجهوءلى،والهجاداللهلاخا

لءأَنهووجديداًاًأسلوبالقدبمالعهدتفاسبرهمفىهبرقانوءىوإ)بازر

ءلىبىا)تظرتؤيردو!دبآ-شجزءمنقريباًوجدالتوراقالنصفىجزء

)1(."منهوالقريبةلهالمجاورةألققرة

،،*

)1(

.89.Introductionto the Talmud and Midrash. P
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التفسيرفيالتلقيديةالمئاهج

إِبىلاغ،همةتصديهوخ،الأؤبباء"قؤيكلاوحىانزول4ب!ابمع

ن.او-ىاهـرزاي!تتفقدكلاحوشربتوضبحالاهماميبدا،اقوهـ4اوحىا

كانا)سلامعليهمو!.ىأَنيقالولذاك،المستمعينجمهورلدى?وض

.48)كلوإؤها،4و41كضرجن40بذقومكانبماإتوراةالنصالأَولطالمفسر

لأَ!واهـهم،هـرشهلىونووهفسسينوعاظاًب*تبرونالأَذب-اءكانكذلك

،4ا)تفسبرباممايةاتستمرالجماهصر5حوالإِرثادا)وءظوباستمرار

.آضرإِكء!رنوه!جبلإِلىجبلمن،!هداةأَوالهاش!أَوء.ورت!اوتتبر

.ن131واازه،ناحسبا)تفسيرموض!وعءذ)كويختلف

راةاتوالىبنصوها)-هودأحبإراهتمامبدالمحةومعط،بطاو!ىاالعكلسوفى

وغتروشراذطأَحكامن5لنصوصاتلكتحتويه15ءلىاوفوفاوه.حاولة

ابدارةاهذهخوتا)يهـودىوالمبتمعا)فىردحيماذتنظما)ىالأُكلورهـنذ)ك

،اص5:،جءل،راةاتوا)تصممبرمنا!جبمأَرمنالىاوباًيطوروناب،ودابدأَ

فدوهـ.ا4وهضموذالنصأَلفاظلمعافخاصاًوؤهماً،5ءيتةدلالةب*طى

هوواحد!لىفبجمه،1الأَربمةالمناهجهذهكاذتوإِن،4ت5بصهضفاد

النث!رئ"ستواهحسبكللهالجما!رفهملوتسهبالنصقوضبح

وهو"الفردوس"اسمالمنا!ج!ذدعلىالي!ودأَطلقوقد"وا)روحىوالثقافى

الف!فىموجودةكلهاأَربمكلماتأوائلتمثلاللفظةوهذهالجنةيعنى

1101(دشاط)ال!
)دراش(المجاهـىالمعىوهورِمِز()،لحرفىلمعىوهو،..رى

فطببة،ا)هـوفىالمهىوهو(سود)والأَض-لاقىالوعظىالمعنىومو

1(.)ساهـ،-"")..ختلفةب،بعادءوحيةمتعددةطرتطفىنفطسهاعنتكشف31تابط

)1(.Fishbane,Michael; A Reinterpretation of Mediveal Exegesis

Journal of the American accademy of Religion. .p .713 December

.7591..V XLIII. .U .S A
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إِلىاطروقا"تهىأَخها"لىالفردو!"ءنالمستفادةالمعاقأَقربو)مل

اإخاهـج"!ذها)تفسبرزمام؟تلكن5أَنهوهنا!ودالمصأَنبمهكأ"الجنة

الأَربىمهاطرقاب!ذها)توراةيفسرأَنن5بتحترن5أو،مجتمعةالأربمةا

رج!كادرت-4واوا)روحبةوالضقاؤةاهلمان5درجةبلغقدثك!لامْهـو

ءلىروحياًي!تهـونكانواإيهوداأنويبدو.ممهدا4ًاصاهالجنةالىقالطرب

ءلىا)شديداحرءلىالهمبىا)نسبةتعنىكانتوانها.اللفظةبهذهالاةل

هناوءن،اجنةاإِكالنهـايةفئ!مبلمؤدىوهاالديتيةكلوربالاإتص!كا

باسموعنوؤو!،والفقهـيةالدينبةالمؤل!اتوضهواقدت،م5كثبراًنجد

اعدوؤوواستفساراتوتاوىبض!ماباًح:لفأَعندكلارشىفعلكهاال!رفىويلى

هذافىجاءماويتبعبتصمهكن8انيقصدحانوا*له،الاسم؟ذاديفية

الجنة.فصاواهال!تاب

عوز!ريرباتاقوضبحءوجميعأمىدفهـاانو)والأَربمةاكا!جوهـذه

ينتهجهاا)!قةالطربفتختاف131الا.اتأرفْأوا&أ!الىمعفاد

هى:إهجالمفوححذه.اتف!براؤسأسسمنعا.ب"يهخمدوكلا،.-"انهـج5عل

:البشاط:اولا

1)تفسبر":اصطلاحاًويحنى/المنطق،1)!رفى،أبصبطالغةوبمنى

قى،المنطاطب-*ىالمعناهاط-قاًإ-وراهاوفنمسبرلاءتبالررفىأَو،طا)--

فيجهوالمتب*:برإتفسيمرافىةجالمتومأ!)1(."إ،ىظىالمعفاهاطبتكاًوأ-ر

طَا)وسبطالهكل*رهـخذا)تفابرمهفلمزاه.ت4وعلإ،المناح!جدكل%ق4اكاخ

هوش!لز!،هنادفىاكوسعأَوالفصفىالغا.ضشهرحالم!يهـدف"في،و

2(.)"النصإِلىأَقرب

TheInterpreter..436)2(ا1''1'ص،شوشانابت()1 Dic. p
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أَنإِلىالمؤ-ربن4،تاموتفضبلالمنهـجكعذاشبوعَفىالسببول!ل

وءدمةاتوة-بجواالشرحفىوا)جم!اطةالسهولةهوالطريق!ذاب-ل!وا

الأَافاظوتحصبلتإكالمهإِسجادوش!ثُفِهِذنحسهإِجهـادإِلىالمفرلجوء

اورصصلىاسردءاىتمدالممالمهلالإِسهابءنوا)بمد،تحتمل!الاكلماق

اواة.-4ا4ا-ساطاكلنارغماوءلى،ا)نصزفسبرءندالشعبىوا)نم!ل!إوو

نايتهـ3رذكتبةديف-4بسقظةإِلىالمفسهرمنيحتاج4أقإِلا،جالمفهـذاف!

فىظاهر!.ا4ءيىبدلماوب-نتالمرلنكلاظاحرقيةاالم!اقببن4ات!روامن

ا)تثب-4فزراتزنمسبرؤ،دَءا!ا!ورالمرفىنفسهأَوؤحوإِلا!افصر

ب!دبإِ!او،ا)براَ،كسر1)حرفى13بمعنازنم!-سأَنب!بلاإِذةكلثلاإتض-يموا

:4إٍي!الهناوهن.جازيرا5ًتز--ركعامع،ظاهـهـهءنالمعسباءرسأن

(1(1)4-ةالإِاإذاتبابتهاقؤ؟---0.4خطاءأَفىفىا)صرإتف-رابت-بةد"

ن5قفى،صأب:طاباذىواةا)بضاطهـت،جي!شنفإذىالىاللإءاLكص

ا)-إ---نلي.*ءلى-*لإذلىافى.وا)م!ابتحةالمواؤ!مثلفىللشءرا،ف-ر

اتز-ير.افىا)-ثاطبمعنىالمفء-ودلحىهِن!ىاؤلاتعدةبطرحتنلْالم!

با)نملأ،من!ىذا115و.احرفىاالمهىحيو5!و)كن"قي!ولمنهودالمقصكلو5،او

كل.(لكصفىا(- اإ*اق--باىدوكها)ات!لىاحرىْاىالم!حىو...كأ

ر*--رل3ز،ب*قموبيىرؤفافىكلتَبختصوو؟..نجلل!لمهاتءلمب،1فىثالمف

ا!راعر!اح!13أَذ"اأَؤ،لىصراعكروو!ل6فلىلصساعوءف!ذا

بب.مافة؟)*هةهـبزىرهش4أَقأاحامهوهل؟نفسهب.موبإدىدا-لى

إ-ما!حاادذا3إقيدداالإِيمهراؤصلىفهموحبفنجإِسرائبا!ب*تم!وب4ش-ص.

وحْدَةات!لىانبثد!-بكلياات-اؤلاتاكرذهحا!بمدذم.)2("-اًحرنج

)1(701..Liber,Mourice, Rashi. p

)2(712..Fishbane,Micheal: A Reinterpretation of Mediveal Exegesis p
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بىل،هتطة-4الاإفاظحرؤبةب"يقصدلاا)حرف!إد"ء.وأَنطَ!ت!اءلمة

وءلاةإكااخ3اجالا5إِلىبالإِضافةكاهاأتركبيةاوحداتهكلراعاديجب

ة!راتهربطخك!للانصالعامالمعنىشاقءراعاةوحذالمث،ب*!،1

ا-ثاطاأَوا-رفىاإتف-راب،!القوليم!نوبذلك.البعضإِلىبمفمهـا

أطاقولتاوهن،3ا)ف!رفىوالأَصيلالبسبطالإحساسنقل"سوى)-لى

استخدما)نصفىابحسص.طاالمهىهذاولاسلمتشاف،إبسبطاالمعنى4عاب

اتراء"با4ء،رؤوهتها،!مالمتاحةالعاصة،ؤلا)ويحلإربانبونا

اخل!ب"واالمضمونودراسة،المتشابهةبالفقراتوالمؤارنة،ا)نحوية

.(1)"والمفرداتالأْيصاوبفحمىو،لضاربخبةا

وأنلابدا)تفسبرفىالمن!جهذايساكالذىالمفسهرفإِنذاكوءلى

4يصباؤوو!راء--44إفاظأَخلالن40بدش!رو،ذامأارتباطأانصبابرقبط

فىوا5اص!لىافىبرىحتىوذالمث،مسبقةاًارف!أَ)تفسيردبفىشرضاندون

رليمد.الأَراء"نرأْىأَوالأَفيارن5لف!رذد-ءصبأَندونطفقطؤ-4

)ما!ر-امفتصفلىإِ)تاسعانلقرااخرأَو-ادبخدفىلفبوىاسع-لىمدبايى.نلح

وسأن،ابشاطالمتفيجطبمتمأا)تحدبمالعهدفرى4أَهمن5فرنسه!فىورءى

.اصسب!ىاا"*ناهاءنؤخر!الاا)توراذبى،نالمهيورقولهيرددداؤهـأرينى

:زلمجاا،نر)رها:ذياًثا

ى'وودو،ايهـوداعنداقديماا)تفسير"ت،هـجمنالثافىالخهجوهو

ءلىكاهلاإِءخماداًالمجازىالمفسري!تمدولاةالمجازىأَوا)رءزىا)تفير

ذؤمه،صاناءنخارجبةلءواهإِلىبحفاجنماإِو،للأَإنحاظبةالحرهالمعاق

ست!ددهأ05ر2أتادتايافىإمنة311المعاقك!ثفءاىالمفسرقدرزمناوتظهر

)1(146..TheJudaic Heritage p
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ن،ذاكغيرإلىو%يالواسعةديشيةوثقانرةضإرجبة!لومياتمن4لدبما

ا):ءلى.فى4المجازو.اقالمعاستخراجءلىتعينهالتىا)وسائل

،جالمت"نحلب-نالفارقءلىا)و؟وفيمكنةإِنههذاودجا?لى

الأولىبالدر-4يعتمدالأَولأَنفىالمجازىوالمن!جأشفسبرافىبمىالص!إ

أَف،ا)فقراتإمنىا)!اما)سياقوارتباط4وترامميب،النصكلهاتءلى

ا"!ا"ةاكازتطالمااإفسروب-نالنصبين"-شمرةثناقت.ة4ءلاؤ!.،كأَن

1)صءلى،4بى-رقببرق-طلااإجازىالمف!رأَن-ينفى"قائمةإتفسبرد"ا

.()1"والمؤسرالفصكلماتبينلفىاءَهتاكوي!ون

!ت،جءإيهاكاناكأااصصورةبإا)يهودبينالمن!جهذابْتصرولم

لى2با)ة،مخماها!4بدابفىا)-،ودأَنإِلىذالمثدرجعوربما،اكف-رىا)-تصاط

بستدءكامااثهفاي!/قو)م:إلمره.،ور4بشضمفكلاتزوضإِلىون.يهدءاقوا

إظهارإِلىالأَهردحتاجمابقدرالا"لصإوبفىوا)تيلمفالمعاف!فىالغوص

.والاجتماء-44الدينبحيماغمبنغاوماوالأَح!اما.رالأوا

عظى:اوا)تنمبر1"صرْارلدا"؟أكدا

فسر،،أَوضحبمهى3!3،4ا)*برىالف!ل"نشتقة5صي!ةوالدراش

ب!"!ةا)-،ودىا)دبىالف!ر5!-الفىوب--شخدم،وءظ،أَرشد

احرفىاهـ،ضاهاءنب*يدأا)ديخيةتبوالكإنصرصالتصرحى)-5عاهة

ادرازلىRؤوفىذا.اخرلىَعواملواستخدامtس:5ا)طربقعنوإِنماالبحمبط

إءاو.ا-سيطاإهناهاط-قألاا)قدبمالعهدفؤراتقوفى-ح"عنعبارة

فىوالممنثسر)2(."الأَجاداوايصشخداموالجدلالإِضاةةوااتوسعاطربقعن

)1(

r!1ص،شوشانابن)2(
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وة.رب4فستكليبراتإِحداثو،ا)نص%)نماظباتلاعباحربةاةالحاهذه

أَواسامعاءلىا)تأْزصرءلىد*-نهاىااوءظيةاوا)قصصالمناسبةالأَمثلة

.ا)قارئ

اجادىدرا!لىأَو،هلاخىدراشإها:فسصبناىإِادراشاويخق!م

دراشيسهىفإِنه4اديغباا)قواز-نأَوبالشريعةيتعاقالأَمركاننرإِذا

لمءَ

الأءوراوأمقا؟دبابت!افعالموضوكانإِذاأما،تثريعىذفسبرأوهلاضى

أَوأَصادىدراشبسمصىكثض!فا)دراش+إ-و!4االأَعمالأَو!4الأَخلاؤب

اقهماأَنكحذارونيفهمو()1"الأَخلاقىالأَ-إدىإتنحسبراأَووعف!!قنمسبر

َ

اإتعاقه"4اخار%باا)دبض-4الاكلوروصفةش!لودنظيمبتفم!بريهتمالاول

منا"صDفى)ورلماط-تماًتهـ!وك!فبالط!وءلىوتنظيموالشرائعبالقراذين

ا-اقاب-نما.اخرى!ا=-4مناسباسيةواالاجسماء-ةللأَوضاعوقي*أ!4ذاحب

?ء

لمرؤ-"والاخص.ورا)رو--4الاهءل!وا)تركيزا!)وبا:ةبمخاطالأولىبا)درجةيهم

،المضسرلين،.نرءببباكعمامادرانن!امنيجحظىلكولأ،ا-"ودىا)إ!رد

ا)-نمسبرقاربخفىت!رفا)ىوكيى5َتنظه"وحدودء!ابىط)"ووضهوا

أَيصا)ببتسهىإىوالاتورادا)ت!س!بربةايبالأَساأَوبالمؤاب--لىا)دينى

المث)ب*داطورهزما)-*4بالأَسا)-بإ-بخاهلابلبدأَهاا)ىوهـىاتوراةا

ادكحازواتوهـاةا:ثاتفسر)ىابأايىاوعشرلثلاثةاءاليهاأَطاقوإِسممايا!لحىرا

فىاساوباًوزلازبندتشانتبلمةأَنإِلىأ!إباىابوسىبنأبازرإالحبر

.(2)الاجادا

ا)تز-رقتراتأَزورتن5عقبباوا)حبرإِ!حماءبلالحبمرةخردوت!-بر

أظروفاإ:اًالىءاالمفرز-4بخفحعاك،تكحأ!أَتبؤكدوهـذاطاشىالدش

)1(701..Liber,Mourice: Rashi p)2(ثر.التفليبأساانضر
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د-!انأَ!.!أتافاا)مهرنةفىت)1(ا)ييودىالثبجمهوفىءلي،1التى

و-نانرطرلي!"اءناستطا"اىاوا)وسائلاببالأَس!اوتلاكل-ذهماال!المان

L-دثوؤد)2"1(ي!ل41ده!ارب*د4ا)ب،وددايدا)تقاتثببتزحاىابن iz

إ!حماء-لوهرررسةءقبباررهـسة5ب-ناختلاةأتن5َهناككانور!إرءماعلى

?.-!سبرهوتكلاتءلىاق-قبتحفىادقةباعفيب!الضشهـرحب.ثاؤتنمسبرفى

وز!دإِلاء:-رذولاص!-رةبتركي!نو)3ةا)بهوديةالم!ارفداءُرذتصول

لإِ!ممايأ-براحإنببنماءوعظىدراشىاسلوبفىواهتماكلألهااًق!سبر4لدب

،كلوض"وء3وزواعدذابتنظاموؤقبسبرأَنر!دباتوراداتزشرأَني!تقد

أتءراءنبإلاب-ورلمادودت،ء،1،ا)تنمم!برفىع!-بارالى4ثدرلصبنتتدوحان

أَذلمث-قواًبرءتيباارالىبقولكانو)ذالمنح"الأَجادىالض-ااحفىوالإوراط

مشابذاكب،ىوهو.دراشياًتفع!براًاؤ-ركحتىاصمتالمنص!لتتر

)3(511*:اهءني!-ر4بترحلأو.نفسهدقدب،اإنصاذركأبمدعقيب!اض!ام

لادنهماحلاأَنفالمجازء!ث!ر+نبحبقشري!ادالدرالهروكلفسر

ي!تهدولاإِو.ا)بح!بطفىإ-راومعضاها)نصاب!لمماتوديظًارق-اطاًدرقبط

4قياؤتوب4ثتبراليكلولمهتجاربن5)تصاعنخىارجةت501هـ*لوءلىلد!الغراكلفر

ا!ىإدراتس!برهعندضاءمةروحدوداًون3بأَنإد3بخى-ا)4حانإِتوا)4وحْى

ميواءظت5بة!ب-ء"لشهـا.هـ"لملاالحضروتنص!صفيتنمسهيرار(لم!خى41)

ن"حَناصته+ب!ون-ا)"احدثانما)ت*ابثلىمراو)ةالمفسهرمنقخطلبوعبر

وا)تعلم.ردالعبكلواضعخراتَاصت

واصطدام،للي!و*بالنمبةواضطهـابقلقفترةكانتاح!هـعقياةفترأنتاكأيخيأاكابتمن)1(

أث*تكإىوابروحسوكأابثو!بالمعروفةاليهوديةةالثوتونثبت،الرومان-يوص!ءمشمر

إييودافقياءأىتبذكءإاغاًانمتف!!الم!هرقاثدهاأتوأعلنفعياَاكاُاضريهانفمهعكبا

هذهض!يةعزيباوذهب،مؤقتأأنتصا!أتأحرتأنبعدالثوتةوفثلت.أموشتذلكفى

.أ!وكأةاهذدالمؤيدلموشفهنتجةالرو!انقتله-يثإخورةا

(2))r.713.A Reinterpretation of Mediveal Exegesis. p)الصقحةْورالممدنن!لى
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،ا)ب،ود)دىاسائدا،جالمفهوي!تفركانالتتصاطان.كأالرغموعلى

فىيضص،رؤمنهأكثركانبل،ادؤالسب3هذيخافسهكانالدرائرأنإلأ

اإمح!تافة4ر:ب11lار!راإفىفىالمفسرونبىبنبصيعكانحيثمتصاوتةتراتة

ادليت-4ا%ا-اليسودكانماا)يهودب-نالمنهـجهذاشيرععلىلىاعدو-د

ةتوب311ا)مثصري!دفى.صدرلهان3ب)مامور.نالثاقي!ل81فترةفىخاصة

دة4--رووأَةلقدسيةأصلصفةذاتالديشيةالطقوصرمنعددأفإن"

3ذ4ي!نوام،الشفويةالشرلمجةفرضعها،وبهدها3الفضرهذهفىنث،ت

3كلذأنءنا)رءمءلىوذإك)11."4توبالم!الشريعةفىأَدىاسالطؤوس

وذاكتا)-هوفىطواؤفب-نعلعِهاتفقطاب،أأَخذتقد4الديفلىالطقو!

خو.ر:-4افىاا)ساطاتةرةلىطربقعنأَو!االطوبلمةارسةالمه3ط!ذنت!بجة

ار-إخفىاتوسحاءندت-جقدكلاإلىالديتيةالمدارءلىرؤيىاءةطنفقد"هـذا

14أةمهتوابطةهـوابض!ووحتى6خطورة.نة-4والإِةراطالمن!جهذا

)2(.""نهلىا)-سبطىالم!خبتفقلاتفسيراىقبولعدمةرروافقد

ا)-ثاطت،بى5ءز-واأَنإكا)وسبطامصراءفسرىبعضدفعكلاذالمثول!ل

ن.سىرنIوء"،تفاسيرهمفىجنصبإلىجنبأويستخدكلونهصاوالدرا،!

لىبتارة)مإِذاخاصةا)درائرإِهمالهعدمخا)تضصاطءلىالمفسريناحرص

)3(."شروحهفىذلكوأَعلنللنصالطبيحىالمعنىمع

فى:)صوالتمسيرا"دلس!وا":بعأار

دؤدى31ىأيهوفىىاالىينىاأتفسيرا.!طحفىاللفظةهذهوتسعخدم

قدؤالشءلى.و!اصوفىااروحافاالمعنىأَو،النصلأَلفاظالخنىالباطنالمعنى

ثف3فياالم!سواربىاسضهـرتظ!راءظوااوا..روالأَواتها)يماث5ثبرا)3بححتوى

TheJudaic..801ب Heritage .p.145 (r) Liber, Mourice: Rashi p
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نءتضتامْ!ذفاردأَ)نم!اظ-"وا)نصإِلىينظرالص.وفىالمش!رأَنإِلا،عت"ا

براه15لىذف!-4قبررىرقد5َب"وتنزخلودنظرة4بتحلإ)بهإِبخظرة،ويْررد

زائدةءحموز-ةروحاذبةعاب،ميزيد4أَذلأإِالهلىاسدراأَووالمجازا)بصحاطكلفسر

.3رفي3برالأ401ةببرىتجهلمه

ئءاتصااء،ت3ا4ا)دؤبميدلفظاءلىأَساساًاصوفىاا)تنمسبريؤومو

وحمحبأَنإِ!اة"و،الأَ)فاظحروفطه4الذهفبا)ربإضةاستخدامطربق

هااءت-اروأ!دروفاتبدبلوبت!-بركلاإِو،!1)4امددبابقيهشهـالحروفاذه*

ؤ-رح!ات*إ!هالياحرو؟!ةكأ،1ثف3دأَناللهبمف،)مل!لمماتاختصارأأحبانأ

اضتعطر!اأَءلى94:4نروأت!اةؤهيرف!2ءب!!3كلمةيفحي!ولسراورز*ا)ب!ر.لرا

.)2(اىازبااصةوا)ثاثأحاءباوا)ثإذ-ة5َبالن!إءالاولمىتبداكلماتكلاث

الأضرى4ا)ت!سبربإة،حدتامعجتبإِلىجن!باًبسير،جالمفحعذاظل،قد

ب-ص،-ونا)ذرنرنالمف!ربى*ضنجدأَ-باقاًو.تهم5اًاذتثارأدلبلىرجةو)و

.)3(أ--اناًز"رزدكلوبستو!ولت!إسبركوءافىا-4إِنبسبرولدراش!اأَوالبشاط

فىءححولاقوسعاوسطىاا*!ورافىاصوفىاا)ةالقص.ذهباذتثر501وعشد

زبدرلأَوا-روفافىاجُرولاحسهابطريقةم!شخد!نالصءوفىا)تنمسبر

وءإن)4(.ذ-!انبئموحدبذ)ذتؤسرئ5أَش!ءنوءانلممها)3حروف

أَزاباً،5-ىانصابج!ل"أَنهوا)ءسفىالمفسرإِ)بهيسهىالذىا!دف

و-ىهوإِءاجديدءثفوحله4َةبجدبدةاءةؤرحلأَنءلىيبرهنوأن

.3وحداللهإِكالمه،ف04ود،وأَز)-ةءودةإِذ-اتو(.)ْ"للنصجديد

028صط3-انيا-،يراوتر)1(

(AReinterpretationof Mediveal Exegesis: .p.713 (r

1:)4وجخرالفترةعزرادبئإبىهـاهيمانفرتف؟!)3( t

045صالمفرالقاموسوانفر،028ص3-،ائيا!يسرتسراو)4(

)0(072..Reinterpretationof Mediveal Exegesis p





ل!لاالإجمب

هعرعرعصهرعشى

التفسبر.فىوجهود!االجاعونيمعددارس:*ولالفصل

الاند!لس.فىالتفسيرعدارلص:العانىالفصل

واعماله.جباتهرئنى:الثالثالفصل



ألماجمب)ول

وكءنط
التفسيرفىوجهودهاالجاءونيممدأرس

ا)ي!ودئا)دبىا)تفسيربهاكلرا)ىالمراءلتلكصعبةكاذتلقد

والذينالموفؤبنأَوالمضإطقةء!سآخرإِلىالن!صاخعصسمنذرافاتالاشص!

أصسص-ر4ا،ت،قبالأَصعالرلمكوضكتفقد.(ائيمالصبور)ءلبعصمبطلقحان

لسببلاسهل!اديةلليهـوا)رو-كاابفاءادعائمأَرستو،4ضبالدبابداتتراا

والمف!شين.اءالفقيمنب*لىهمبماءوامنم1،01

ا-رحةافبهاهدأَتازهشان33فتر"رتالسبورالْيمعصروعقب

ءلىذتوةصطامذ)كمعأَ:ياإِلا،الثىءبكصزاب،ودبةاالدبفبةالفكأافبة

ا)ملماءأَجىالفىذتكودهام،نعصيححدوءفىتمملأَخذتبل،الإطلاق

ررار!لى5ظ،وروببنورازيمالسبعصربين*!القترهحصذه.قينال!اب

الدد:سةالمنصوءروالفؤ"ية14)تفسبرب4رحالحىؤب!احيدأَتوالتىالراءوذيم

ا)صراعلهذاترفصب.وانتظطرقرؤصبفترةحاذتأَنهاب:دوالب،ودبة

!مماءفىبسطعبدأَالذىالجدرلىاكورببن،والباطلالحقبينالزاذم

أَهـازة-!لالذىبهطالحضالإِسلامنور.يثرصبوم!؟4فى4بال!ربالجزبرد

ء-نبنطقلاالذىاللهعبدبنحمد5الحئنبىكافةلىالفاسإِ.ثإِبلاء،4

ا-،وداجانبكأ5وانتظار.ايإِيماناللههداهقلبكل4بش!روضدالميوى

وه!امراتمناوراتنتيجة4عفتسفرلماوا)ب!بددالمراورةطارالأ"قفى

يرةاجزابهودن5همغبوالنضبربىو،طةقرءوبنى،-يبكأ؟وداعصمإِخو

ا-11

ربةم"نأ!دقاأنهيهاصونوهم.وسلم4علإاللهصلىاللهرسصولخ4بل!رب

قائمة.ا)دءوةلهذدتقوملاأَنخون3وبتأبرون3بواممن!م
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الفكرتاربخفى3جديدفترةبدصاتالمرتقبةالنتيسجةتلكازخظاروفى

الثرعيةالأَحكاماواستنباطا)تفسيروتاررخعاهةبىصفةاب"ودىاالدبى

إتظيموا6اجادةاالعصيقةبالدراسةاتسمتفترة،خاصةبصفةوا)فقهية

ء-ص

بمااشديداإتدرباأرضاًاتسهتكما،وأبسطهاالاكلورأدقفىا)واضح

وذقازية،فصدريةقياراتءنحىو!من5يدوركانوبماالعصسبسود

وا)سيطرةبا)سلطةالاس!خمقلالإِلىأَحياناًترى،وباسية4."سذهببوءصاعات

-ً.

ا)تقاجدرةايهودبةاالنظمأتبلىأ!ضاالفتردتلكوفى.الاكلورز!امءلى

ءانتا)ىالاتجاهاتتلكءنكلاحدإِلىقختلفاتجاهات.-خذةزضبلمور

أَكلرين:فىذلكورتمعل.بعد!!جاءواوهنا)رواةعصسأَبامسائدة

وفيفةظلتوهل،تقا)يد.نالأولالإاءءليهبممبركانا5:الاول

؟وال!ثراحالروادأَيام،خهايؤهمكانعه،قفييردونحىىكهاالحاخام

هذهتطوررعليهمبنحرضأَخذقداب،وداؤلاء4الجدبدا)وصعأَناصم

إلىاخرىديضةشخصساتوخلق،إِ)ب،1جديددمهـإمإِسنادواكخكلممبة

احاخاميةاأَصبحتهلاخرىوببارةالمهـامكضربعن!اذشولى-وارها

..:ش-؟؟ممبزات.ن!لماب،ودىكلإِ)ب،ا4بتطوظ-نمة

وكبف!اسجديدةاالؤ-ردهذهفىديةايهـواوالدراسةإخعلبما:الفاق

فىذواؤرهايلزمثروط!إككافتوهل؟الدراسةتاكتسبركاؤت

ؤرضتمدىأَىوإِلى؟منهوالمدفا)تعليمنظامهووها؟والتلميذلمالمع

الأَساسىاإحوروكلا؟ايهـوديةاإف)يهيةاالنظمفىتطورأالعصسظروف

قفونالمهبذلماالتىالمجهوداتو.ا؟التعليمهذا4علإلمجومدصانالذى

محاياًذ)ككانسواءعامةبصفةالدفيوالف!رالئقا!4نثرفىوالمحكهاء

الأَه!ارفىجميعاًالشتاتي!ودوبينبابا!دحدوجضارأَوسعذطاقءلىأو
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خاصة.بصفةا)تفسبرجال5ف!أيظًهؤلاءاتفى.!بنهووكلا؟المختا!ة

"جالفىبا-ثأَىذمرنفىتدورأَدْيم!ناكالملأَسئلةأهمتاك

!ةالاستاكءلى4والإِجماب:عام!بىصفةالدبىوالف!رالدبىاكنحسير

إلاكلحوا6الإِلىلاكأأمصرافىايهـودىارال!ًفىوا)تجدلدا)تطورلناقوضح

عرةتاىواإفترذاتاكحكماءيدءلىطربق!،1أَخذتالتىالجدبدذ

دالرل5آضربارالاءبفىأَضذقاإِذاخ!اانواأَوا)حباؤرذأَىالراءونيمبنمفرة

.ب،دبضضحكهالمةا)3لهذه

الب-اءونيم:

ءلىبدلوكروجاءونوهـفرىحدالمذكرجهحبحةفىا!م2اءونيمالر

ازمف-4ااثمترةاهذدوايدا،!ح!اهذاي!ن3وا"والاحتراماحظمةوا4إرفكلا

ز!لىفىنجده-بىلمةطوليبىهـرهىحالمىة:لوردوإنماةالال!م"أذاالمحروفة

مز.4:2أَلض،-اسفرفىأَدفاًالمعنىهذابخف!لىوردكه!)1(المتوراد

بطافأَصبح--ثآخيرلاداو5ايع!أىتاوقاءرورملالهااكلإد،إةقطورت

الفتراتفىأَوانحترةا!ذهفىسواءا)توراةأةورفىن!خن5ل!لكص.نمة

اإفي-رأَن4اترسافىجاءونيفربرارابىذحرؤقد":ءإ-الاالسهابقة

.)2(1(-اءوقاًكانىآ

--ثىحقة!ثرأَاًقحدردبتحددالاءمهذامدأولأَخذذالمثوب*د

نءء-ارة))فثضباحاخاهـ-نان40م!-تهـجموءةءلهاشخداهـ4ساقتص

1()3(أسبوراذيماءصرأءتحابفىجاءواالذينلي.ابلفىالأَكادياتإرؤيىاءءضثة

j:15وجرخ1() )1 V11لَالف!لَلهمفياْصخماكنرصل،مقاوءيكتهدمعطهخكةب!ش.

كلىفالذىاظامسةالطبتهةاحضرأحدهوآ-ثوهـافي.225ص3-،يا!2صصراوتحر)2(

في.تدووالباب!أشلىوداجمععهده

69صا!خاقنزهةةأيضأوانف!!،016،161ص3-،شوشانابن)3(
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ايارب!افىنعرفالأكاديمياتهذهرؤساءفيالاعاشالتىالفترةوصارت

كاناىا:يةالدبالأَكادء-اتءصربهابقصدو+الجاءوذ-4ةتردأَوبحقبة

نا!ا--/اإملادىاسادسانا-ا..امتدتإ-اذالحاءاأد
رى-رمرسىويمو-رسهـ.

ا!ادىءثر.ا

ا)زعامة"مكاقتالذبنوالفقهـاءا)هلماءأولثك!همإِذاالجاءونيم

ن5يقربماإلمثامعدتطويلة4زهنبحقبةفىبابلفىللإ،ودتةالدب

الدباؤةدعاؤمإِرساءفىالأَحبرالفضل!موكان،ءاكلاَو!ينارب!ائة

نثإطهملهمكانكما،إربىاز-ينالطازفةضاصةوقطوبر!ا،اب!ودبةا

فىذ)كجانبإلىن!خ"نوءنهـما)تف!مبربةاكوا-ى.جمبحفىا)-ارز

أبضاً.المغوبةااحىالضو

نهيم:وبىاءاعصر

ازيماسبوراءصرأَءقابفى-اتقدكما-4بالف!را)حباةفتتوةلم

4الديتبالمجالا!صتلف5فىوا)تعمقاصدراسةافى!مالرالاستمووإنما

4اإسيرباضمطهـإد.نب!انونهكانوا14رغم،ا)وةتذإكفى4المعروة

أَملاا:لإداoilزاذخأَىتجاها،ذجبازإِلىبدف!همكانالذىالأَمر،لهم

حرهيدرحونأَنفسهـمالمسبحبونوحان-الم!بحىا)ح!من5الخلاء!فى

بطربركان-ىة-،مالثقةوعدماضط!ادهمفىؤاهـ!نوا،لمما)يهـود

طلصالقد
،ءأ!أب،ودا04إِوإعدمرللقدسأ*رباففحعندالمسلمين.ن.ءلى

،افىبىاا"أم!رتجاهءزطتهمذنمتر)3ا)يهـودأَننجدالمشحونالجوهذاوفى

خو"دائمأالخلاءلىفىإينإحدودأَبمدإلىب"تمس!ين5حانواوإِنما

آرضرفىإيهـوداإِلىا،قةءادت(م638-636)فتسطا*رفاالؤتخ

اإسلهسنجاء!عندهنفسهي!وداىالجاءونذلكعنعبروكما،ائهمقي

(ثى),
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)1(."بالترراةأنفسهمبث-خلونأحراراًتركوهم

-نهاكلمرحنربنفىسدأَقدالجاءونهيمعصرانايهوداالمؤرضونوبذكر

هذافى(ا*راقا)فيإبىلفىالمنتشرةايهودبةاوالفكرالثقافةءراكزمن،

958عامبوهـادبثاأكادءيةفىالجاءوفيةبدايةكانتثحب،اوةتا

مقابىلوفى.الأَكادءيةهذهفىيعينجاءونأَولحتانرابويتد،يلادبة

اجاءوذيةاف-هابدأَتيرثسوراأَكاد؟ديةكانتبوهـ-ادبضااكاديمية

ر؟هـ،رراب"هـوالأَكادي!يةلمذهجاءونأَولوكان،4ميلادب9.6ءام

ؤفىالأَحاد!يفنهاتبنف!ا)جاءونيةأَنمنارغماوعلى."هوناراب

ا*قاؤباسارتعندما"للعراقالإِسلاىالفتحةبكخبأقارببدأَت

رؤاءرأفيبىنسعدبقبادةامراقاإلىوقوجهت،العرببلإدمنالإسلاه-ة

المسلمونواستولمطالفرس!"ءا)مفدحت.الخطاببنعمرالخليفةعهدفى

الفتردذد4ا)فعلىا)تاربخأَنالاكلهذلكرغم.)2("وس!انهاهراقاءلى

و--نالاسلامس!ماحةةلفىايهـودات!ابترومعإسلاىاالفشحمعيبدا

دض-لاوؤتاهذامن.ايهودابينهمومنجميهأال!خابلأَهلمكلاءلته

اممباءىاخهمتاربفىوالثقافيةا)زمنيةقبصتها!حاأَصبحفترةف!اليهود

فىا)*ربيةاجزبرةاي!ودموؤفكانكبفالجبحءلىخاففة-روالضفافى

وسم،عايهاللهصلىاللهرسولتجاههناكاليهود.هاؤل.نوكيرهاخيبر

،عا-،مالنصرلهاللهكتبحتىم!4كفارهنعليهاشدحانواويف

يهودبين)خربطعايهالقائمينو!!ماحةالدينهذا!مماحةت!نلمذلكومع

"ماملتهمالمسلمونالفاتحونفأَحسن،ا)حمربيةالجزيرةوي!ودالصراق

فمت،15،الاقطارهذهفىالادبانأَصحابكسائراليهودنصيبوكالق"

)1(266..Historyof the Jewish people p

101صالماقنزههَ)2(
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(1)"الجزيةدواأَ.كأومنهم،بالإِسلامدانوامن

تإيةبدايرةكاذتا):لاد!ذهالإِسلاىاهرلىاالفتحومعهنامن

،عاهةبص!4أَ-معا)ما)موي!ود،4ضأصبصفةامراقاي!ودلمجهودات

الإِيىلاىراإمم!3بصنالاندكلاجمنثىءالىأَدىقدالإِسلاىةالؤشح

منتو-4المصالأَذطارتلكفىاإقيمينهؤلأءوب-ن،4زاحبمنالؤافح

ألإِسلا..-ةالفتوحاتهذهسرعةمنالدهشةكانتوإِذا،اخرىقاحبة

ر-ضهونبداواذالمثبعدهؤلاءأَنإِلا4زهـب)فترةالب!ضجمدتقد

ظ،وردم،-4المعربوتعلمالإسلامفىودخولتزاوجمنالاجنماعبةللنغ

اق)1"رابا-!اابنء!رةتحبمداضهـورا)فىأَبدابىبلهذا.جديدجبل

فىويفا؟بو:مووظلةالا4مسبة4الدواعهدفىبدأَحبثطوبلمةدفترد

بتعامودأَجفءرءلأَنالامتزاجهذاثنفامنوكان،العباسيةالدرلة

")3(أوةربمح!ظضه5آخذذب،ئهاسثرماإلأُخرئاإخناسامن

،4الإِسلامبإدو)ةاكنففىاخرىأَجناسضمنالي!ودوعاش

دائمأرائدهموكان؟ا*تاباأَهل4بي!إكللأَناللهأَمربماالخلفاءوعاملهـم

.)-سَتَةوَا)هـؤعِظَةِااْحِ!صَةِبِإرَبِّكَسَبِصلِالَىادْغ":تعالىاللهقول

اللهأَةاءةوردالإِسلامإِلىمنهماللههداهفمن)3("أَحْسَنُهِىَإتِىبِاوَجَادلهُمْ

،.،)4و،نفسهوءصمالجزبةدفعدينهعلىيظلأَنآوس.و.ننحمتهءلب"

أَباجو.اإماماةفىاإسا!بنوببن4ببالإِسلاميىإو!فقد.وعرصه

(14()قَهلمِ!!أ*تَإبَاااوقُوا!ذِبنَمِنَالْمُحْصَضَاتوَ":ية)كتابامنجاافىوا

ازواجاالصضةأَهلببرزحبثذلكفىالسنةوأَهلالشيحةاخفلفتوإن

اسابقة،االاَبةإِكاستنادأي!وديرةأَونكلصانبةكاؤتسواءا)كتابيةمن

،العاصرةالطبة،01صا-الإصلامضحى:أمينأحمد)2(101صالابقالمصدر)1(

ه:المائدة)4(251:الخل)3(.بخانوتبير،العربىاليهابدار
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1()1(أْكَوَاذرابِعِصَمتَمْسِ!وا"وَلا:ب،رة.خسوخةةالَإهذهإِنتقولوالخيعة

اخايفةاذإِن،اعرامساأ*رببةاا)جبونرفتحت01عندفإِنهحالأَبةءلى

أحاخاماتهب-نةأَقر،كريمةم!إهلمةظك9ا)-هودعاملالخطاببنعمر

أطائفةال)3ديئياًرئبساًهناكا)يهوديةا)جا)يةرئبسا)ب!متاقالأَكبر

عيزاًجدبدألقباً"عمرالخايفة.:حكذلك،الإِسلاىالعالمفىا-هودبةا

ا*ربوااشرنسافىايهـوداشئونبتولىأَنءلىالجا)وترأْسلقبوهوله

1()2/."بلمنحالمحمكانكما

نيةاجاءواا*صريةبدا.-لإدبة958معاتذكردبة)يهـواالمصادركانتذافإِ

ذإِن،سورالأَكادءية4بالنسبمبلإدبة956وعامبومىادب"اأَكاد؟يةفى

سورا"جمعالخايفةأَخرج658عامفى"انهتذكرأحرىمصادراثهنا

حدثفلما،ا)قانوق(اوتاجااأْسر)جزبلاركالأَ،صاختصمنا)"لممى

ؤضاماحبناذإكش5اببدأَو.جاءوناقب)نفسهالمجعرؤبساقخذهذا

لإِجماعاصواباالىالأَوربهوالأَولارأْىباوالأَخذ(r)"الراءونبة

(بسراؤبلاوتسر)ا-،وديةاالمعارفداذرةأَنكمانا-يةمن4علإالمصادر

الفعردهذدفىادبضةا3ا)وريادتواواالذبنالجاءونيممماءب"قائمةاوردتقد

أبىبنءلىا)خا-فةهوالحضاردقصةمؤلفايهإِأَيضارالذىالخابفةإِنبم

نبءلىأَننعامبريما)4(م655-!35عامالخلافةذولىأَنهاذطالب

احالاوأَنهودا)رئاصةءلىا)-ستاقببتخلاةتهفىأَقرقدطالبابى

إِوانتقلا)رئاسةمقركانوإن.الا2ةوب-نعهدحتىذلكعلىاستمر

73صالإسلايةاالحفارةأضلتاليهود:الفوصىعطِةدعخور)2(ا.:المتحنة)1(

41ص41-،ةالحفاشقصة:ول.ديورانت(r)ا78!القاهرة

،اليطاراسمايما!ترجمة،يضايارفىومركزهالعربىالف!ص:ديهرر.ا،!دلى.ىييأو)4(

252ص7291ضةبيروت،اللباقالكتابدار
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.)1(رماًمرءزاشامااميةبىتواتخذأَنبعدا)*راقن5بدلافل!طين

اخلاؤةاوؤبإما*ربىااففحا"ستهلفىا)يهودأَوضاعكانتتلك

نت-مةحر"حاماةانصرىواا-هودااإساصونوءإهلطا)مراقفىالاسلامية

،ء.نب*االملإِيلإم.خهـمبقىدم"نل31أ!ءبلباافوالاءتر.أئة)رواارحمةبا

وا-دفظابطاأبىبنوءلىا)خطاببنعمرأَكرهـ.همالإِصلامصدرْفق

ارةدون13بفىاوأوو-*اهمشعائر!مءلىوحاؤظ،الدينيةبمراكزهملهم

ثلىوت!إب،4عابهوكلاءلىاحالاهـراسبةكلوالاا)خلافةوفىضإرجية.ئرثرات

أَبناءءلىنفوذأوتا(جاأْ!!اروكان،وسلامهدوءفىادلمبنمعا)-،ود

عان11و"ابةعامفاء،بفىايهـودالمهونا&ووظف،السلطاننزوذةومه

فى4ءإبي!تصدي!ودىكاتب)4كانإبصسةاءلىوا)باًالأَش!رىكلوسىأَبو

)2("بفي-رهبثقولا4)باودركن،4إولاباشئون

دارفىا)ذهةاهـإساوا)ب!هودحإنا)بإسلىبك!إِلىالخلافةاذضقاتفلما

4امبادىباا!ونلافةاقيإمذةصت11،جصلى35تبحبوحةوفىت!ردمكلوضعالإِسلام

الاعهانواتامةااراحةبانبت!ت*؟ا*راواي!ودحانارش!يدا!ارونوفاةحتى

الاا"همأَذىأَىبلمحقهمو)م.وحى"-ا"3وأَءوالهمعقائدهمءلىال!اكلل

!791عامب*دأدو-صاروالمأْه.ونبنافيَوخمتةأَئفاءذلكب!دحدثما

كاذتاحصهاراهذاوفىالممسلصبنخاصنحةفيايكلتهانف،تواكم812-

توهدهةببغدادا)خرابةكثر"وكيرهمالمسلمينثملتعاكلة-4الن!

1()3(!ث-رشىءإف!شنةا!رزدفىالأَذىن3ا)يهوداحقوقد.اكهبوكثرازلالمف

ا)تسا!لهـنءييرجاذبءلىابإيىيبناخلفاء.حظمحإنذإكعداونر؟

ا!ؤإ-كأ4اءبنفتد"إ!اص(-باإب،وداق5!.-شوتقلدةكل*،مواد،حة

83ص!إميةا!إسااخضارةصا!فىاليهود:القوصىعطةد!ت)1(

101صاثتاقق.هة)3(101ص!المثثنزهة)2(
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)2".1(اخراجاجباة.ئاثضينأحدكانءو!ىاسمهي!ود!أ)1(المنصور

إِنماوالإِسلا.-414ا)دوظلفىفقطا)يهودحاليكنلمهذاأَنوا)واقع

،الإِيىلامفىاذمةاأَهل.قايهوداوءبرا)يهـودبهيشمتعا)تساءحهذاكان

ن.وعادات!مالمسلمبنايدتقااحعراممنبئَكأرمطالبالذىيكنفلم

كاذواماب!حس!مالذمةفأَهل.اخرىذاحية.نالجزيةودفع،شاحبة

4اجزدايدف*ونم4حمابتهمو.كأمعهمالمسلمينحنساق40ببتهيعون

تها5ادنب!ازدخلىقاتذلإثةوكانوا"مقدرتهلبحسبيدفع"كهـمكل

ههأدرأَربىرربنو؟إذ-4اماباوا.بنوعشربمأَراوسطىوا،درهمأعشراثنى

.اذ،باءصلتهاا)ىا)بلادفى4ؤلاؤأَوديتاريناووديضار،السنةفى

ار-لاإلايدفعهالاف!إناوطناءنللدفاعبةبضرباشبهالجزيةوحاذت

وا!لاإتر!ونولااماءاتاذوويدةروالاولا،السلاححهلءلىالقادر

1()3(.يسارلهمعاناداالاامعا)ءس

فى.4ا)ذأَهكيعطواانءلىتامةم-افظةسحافظونالمسلمونوكان

إةا.ةو+ادرنواعأثرامضها؟-لىماوخاصةكاملةحقرةالمءافةالإسهلام

اا-إمتؤذىلاطالمااددنب"ااهورهمفىيتدخاونولا،احدودواائرالشه

!رةة*للىبر*2ءنبهةمهاإ!دتلطةاا)قضاباوبفصلون،يةىءفىدينهف!

،-د4ذ.صبإمرأةوزناا)قه-شاءالمسلماقترففإِذا")شريهتهطبقاَحدوده

-باأء!-فليو!.در:نبماعايهافبحكموندبنهاأَهلإلىفسردالمراةأكلا

منخلافتهدامت،العباسيةالدولةخلفاء؟إقالمخصورجعفرأبوالعباسىالخلفةهو)1(

775 - vatحنجعةق،42!!الإصلامفىالذمةا!5أ:سأ..تون-ةس)2(.م

.ام9،9شةالأء!مادامطبة،العربىالن!صدار.-ثى

ا-ا!!صلامفىالهفةعحرأو،الهجرىابمالرالقرنقالإصلايةالحضارة:2دم0ميتز)3(

مةالطه،وا)فثرجمةإشوااجفالتاْنجة،ريدهأبوالهادىعبدمحمدترجمة،06ص

:711صةافانية
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(1")اذءب!نااءورفىتدضل!يعدذالمثأَنذإِآخراءإِجرأَئاتخاذالإِسلا!الشرع

:الجاءوقالعصصفىاحربىاا)تميمنظم

أَءطاهـمقداعرفياا)فتحأَعمَاسطفىللإهودالمسلمناحتضسانحانفإِذا

امبإداتةمةكاتبشفرغواأَنءلى!مدافاًكانذ)كةإِن،4وا)ثفإنالاه

ا)-،ودىر3ا)فىأَزرىمماشرد*-هم.وربيموالأرم،الدينب"وطؤوسهم

.ابوماإِلىءا-هايعتمدونالبهوفىبزااط01التىا؟تسطاب،ئهاتذلكبعد

أَخطبالإِسلاهـأَرفطأاف!رواا*ربب"االعقافةءاشتالفترةهـذهفى

ص!ورالاَواقفىطإوحبدأَتبل،جامددا*رببةاالثقافةتقسطةلمذتراته

طرقكلاوحتى،قبلمنطرقتندتكل)مأ*لومواافقاة.إت"نجدبدة

اررخماملبفىض)خبدددوا1)تطور4بةرظهـرجدبدأش!لاب،ضذبدأَمف،1

لثقافة.وابا)تعليمالمسلمبن

فىبت*!رد13بالإِسلاماذصسثمارعؤبطالأولىافتراتافىاتعيماحان

وتؤ-برهردم311اقرآناح!ظعلىالاولىبا)درجةوي!تمدالديننطاق

المنهـوةلىأحاةفىاالأه،بةو)4افىا)فىىن3بو)م.الت-وبةالأَحادبسطوعذإك

4إ!تا/فاصارالأَهفىب!لافاءاازفسهـ!ثكاتوقد.)4ا)تفرغاوبالتعيم

رؤورةاتم!"تاوؤتاوءرور!طاقتهاقدراحكماعلىالحفاظوكلحاو)4

ااتب.ارتةا"ةإذاتاذووااختلؤةالأَ%ناسامندخلمنة-"ود-لطَالإِسلام

ق8،ؤلاءدَان15د?رولاةات!ىارىواايهـودابيخهماإ-لهشنوجدفقد

أَ،لؤ،مه4َادرتبابا)توا-ىبتعاوط،ضهاؤيماخاءطا)ففرةقإكفىثةاؤات

للواىمجو:أنهم3الإصافتهاءبعضيذعرو302ص!ا/لإسا!مفىاسذمةأها!:سأ..تون-ش)1(

الأمايمتابهفىأكفعىا!ماماأوردذكوفى،بننسهالذىيعةشربهتاْمرماوتطببقإقامةالملم

بذلك!ساتوأنهبيههو؟تين!نياجمهوديرينتجمقدوصلمعليهاللهصاىىاتأن186ص4-

اصيهودية.يعةاضنصو!!ينفذ
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مإاكدهاولداًأَةالإِسلامعلإهمين!رها)مسعاويةودياناتكتاب

دءوة)1("3وَبَ".غبَتنَاسَوَاءحَلمِمَةٍإلَىإَوْاتَعَاأْ!شِابِاا!لَبَاةُلْ"

4ب،ؤ-بازوالاءترافاللهبدبنا)تصمه-لمثظلفىللتعابث!إولاءمفتوحة

ا)-!اءآزر.نوءن!م،إِسلامهوصنالإِسلامقدخل"نؤصنهم.جمب*اً

ب-ش،مالمسلمونو-دا)*:اءىاا)*صروفى.الجزبةودفىعدينهعلى

ةربحرنبتمتعوببمااًجماوكاذوهمكبرو.سسلفروا،)!صابصةاونتبردسلزراا

-حيمونالمسهاذء"امىلأَكانلقدو4الذههـلأَا!بعاي!موأطاق،حماحتهو!الأسلام

ةالاءوبأ-لاة-رراءهدفىبففونبثونا!ءطوا)-هودوان)زرادشهثبوا

الأَليإم.هذهفىاإم!هب-بةا)-لادفىانضيرألمازجدلاا)تاكلحمنبدرجة

نائ--،م3بىاصتفظواكمادبنهمش!ائرءارسةفىأَحراراًكاذوافقد

.(2)"همبدام!و

الإِيصلإم4بفهعايهاللهان!ممنكلشهمسهواءالمختلفةلىالاجنا!هذه

وكه،،وذوا-دتاووززاه.تزاجببخهـ!حدثقدديشهعلىمشهمظلمنأو

فى"ث-لمهرحدثأَزلابلىحانفقد،الجثربةالأَجنا!فىذ)كحدث

ن5ذث،،ا)-قا!اتب-نتلقبح!:اككان"وأَف!إرهموءاوههمثقافاتهم

جديددصش!إت+وتلكسذدmمنصهنحاتتحمكجديدةثقافاتاللقاح!ذا

سواها.ء501ءبزححاخاصبخطاو!وأَصبح.تلكفىولاهذدفىتكنلم

.إصز-اهءحكاصهـرت.ختافةامم4الإِيىلاكل.ل!ةالمهفىعانوكما

114)3(.اث!إوافكل-زاتتبعهـاا*قلإةافىبمء-زاتلنهةالمختالاممااكل-ازتحذ)(ث

ءس"ور!مفىا*رىباسبوجدتإىاا*اه"االمثقافات4انسبباهذا

لم-.

تظ3وا.ا*-إ!ىوا.وئهالاامص.ررناأو،الإِسلامء!درفىسصواءالنةالمخت

03!!13-الحخارةقصة)2(63:عمرانآلسورة1()

361!!ا-الإصلاماضحى(3)
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الإِيصلإ!إفت!اظروفاوجدخاالتىالمختل!4الثقاقاتتاك-إذبإلم!نجد

ةربال!333وجباارزة.،موأنفسهمتظوبرفىااوبلىأ*هـباانا)-لإفىلمخت)ف

الإِسلإموابةق-تعاشتاىاجناسلىالأَتاثمنوت!لمموهثاهدوهلماتبةأ

ء84

.ا"رب"ةاإلىفر%ءتهاطريىقءن4الاجنببالأ،م.اتثؤاعلىاطلاعهـممناو

رقومعايهـماإِذاسنةوارآناقىاا)*او!"نالمسلصون4إِ)باتجهكلاوأَول

رءا:8باامنابىةاتأفبد،ب"وتثرقهـ4وة4هيبوقر4كيببتوالإِسلاىالدبن

مفذيبداالأَطىفال-ت!إيموكان"ا)!مغرمنذأدبنامذابلمقتو:أمالجديد

أ-!ادتبفه،باانطقاي!لمح!ونظ"المصاهـذهن5ف!اذوا.ال!لامءلىتدارهماة

ا-تاتاوبى*ضالأَرؤاءأَب:اءبمضلىا)حقامهرامنالسادلى"الأَطظالبإخقإِذا

-خصوء!-ونم!لمهونإمكانا)ذرق-الأَءت-اءأَبتاءعداالأَولادوجصج

ء"نارب-والأَحبانبمضروفى،المساجدب،ضدءإدفىملحقةأَوأ-ة؟درسة

1()1(.الخلاءفىعاهةكلاء

ادخمامهـموحان.4اثةزانجواا*لمماز-وال!رفأخطواتاولم!عازتتاك

ننر-4ادبناوحان.وا)ت!لمما)*لمم)طبيدومهـمالذىهوالدبنب!ام!ور

بإِيهمأْلمَاة":المطتإ)4وواللهآبإتمننزلكل!أَولأَنإِذا)تعلمءل!بحىهم

ءَلَّمَذىا%الأَ:ءْرَموَرَبكَأرَاة.ءَلىَتطرأ5الْإِنْسَانَ-لىَقَ،-لَقَاذَذِىرَبَلم!

د-ءلبصصبنا)فإيمبدأَفقدذا4و)2("بَ*لَملَمْمَاالْإِنْسَانَءَتَمَبىالْظلىَم

اقرآناؤراءدكلناطفلانوء3))اصلادابؤدىأَن"نالمسمالفردي!فى15

ومبادئاتصصواالدبنأَح!اممن4ةب15وه*رنة4ذفالقرآنح!ظثم

ر-فىظأَنفإم5حإ!يبث*-4الذىالهدفوحان...*4والشربالاخلاق

ادلو،هناإكأقءاابناءبئا،ؤلفيقصدILLىأدرو!،:167ص13-ةأحضإشقصة)1(

كذك!طنوإن.أرزمةاأهـا!أبناءهنايقمدولعله،4بودإوالهإروَاألغىالإط!ماأننعلم

أ(.قيق.امعاملةأبدأأ!صا!مادارقي!املون1ءهؤايكنفلمألَثرأخطاْفقد

.العاقةسر)2(



-154-

يسمونالهدفهذاإلىبصلونوالذين،قلبظهرعنكلهال!تاب

1()1(ايةعامنز)ةالبلادفىلهموت!رن،بالح!اظ

الإِسلاءيةالىو)4افىةا)رسصاصفةالهتكنلما)تعيم(نمنارشماوعلى

ورءم.ادرقبايفاقء،كلت!امعلىوحرصذاتيةركبةعقبفاتاوكان

اإورصرأَنحتىجديةبصورةبؤخذكانأَنهالااو)4افىالتعلممهذابصماطة

ا)تقصير.ذلكعلىي!اقبكانةلب"

عا!ب4ءراحزهناككاذتإِنم!و،الدو)ةت!خمدارسهناكتكنولم

ذثرفىلىالمدار!!ذهمقامونقوما")ومامنتقدمهءادرجةفىتتفاوت

منها:لفيروا3لعاا

اقرآناق-4يدر،طحبىثالأَولىا)ت*لممن.13وهو:ال!ئاب:أولا

وقد.تاذ-با)3أ-معواتابوالي"بتحفصظهالمعلمويقوم.ماليرب

تعايم،موضعتاب311،المسانافق،الأَصلىوضسهافىوبوناللةانمتلف

.ا)تماءاصةخ311"ب"اإبردوقال،والم!اشبال!تاذيبوالجعال!ناب

فقداليتابالموضعج!لومن،الصبيانتابوالي.المعلموالميشب

.(2)"أخطأ

4اءتابوااقراءةا.بادىْتعليمعلىتقتصراتبالميبعضوكاذت

الآضرا:عضلىواالإِسلاىالددنامور.نبهايتصلو.،اليريموالقرآن

ز-ون5ب!!يتصلو.!امربيةاالل!ةهذاجانبالىويعلمذاكفىيتوسع

ومدىثإما!ب"اادممشخصيةإلىبرجعكانذلكولعل،وبلإغة

أماوماتالمثه.-ل)تدرب-لىالعلمىت!وينهومدىوالعقلىالف!رىاستحداده

"ءازثة"ولىءاروصةافطبنءلمقمةالمطمينومن:ققببةابنويقول"

05ص2-الإصلامضحى)2(168س!13-الحذارةتمة)1(
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-واتاوببةامرا4ةب3دما"ءتبلهوكان،أَفلىبنمالكعنهيروىعان

)1(.1(المنصءرخلاةةفىوء،توالعروض

اظساا*امةْناأَبظءبؤمهـاحاناتبالم!هذدأَنمنإرءماوءلى

47

ؤ!.ورفىبت*ا-!مر!ضتصمونم!لممونطمكانوالامراءالخلفاءابفاءبينما

إِنماوةوا)فالىافرراقببلءنرممنلمذإكأَنإِلأ،الإِكلارةاوالخلافة

،4وز-صيااماما-بءلىتنشثت!مفىتهـمورغبأَبفائهـمهؤلا?لىلحرص

الأَب--اءوحانةذالمثفىروام4ؤإِذامهاتجبتهـمءنبتورءونلاكانواذ،م

والاخرأحسنابيناخلفاءاويقومطَشديدةرقابةتحتدوض!ونوأساقذض!م

فىاصحى--ةااببالأَساإِلى"هلميمهمودرشدونلاولادهما)نصحبتقدبم

1oJjj،إم41ةوإرشبداهارونعنبروى"ء،ذالمدطومن،انشءاقىرببة

4د-ززانءيرن3إِباهاتفبدهةائدد4*تنمواذتالابكتمرولاالامين

..4وةوثوب،!)نمها)نحىراغفيحشرلى4ء-امحهفىتمعنولا"ذهنهةتمبت

)2(1(اةاتةوااثدةباؤ*إبكأَباهماةإِذاةوالملابتةاقرببااستط!تكلا

إلىبالإِةماؤقيالثلىءترببةفىاواجى-4االا.ورمنكانتوا)حزمقلجددة

\الامورجميمفىالسيم4العوجب

لمسجد:ا:اَذباذ

حوءأاءلىةفطتقتصرالملإِسلامالأولىا)مصمورفىالمساجدذكنلم

رسا)تهاكانتإِنماو.ومواءظوخطبصلاة.نالدينشعاذرلأقامةاكن51

كاذتبمبرادذدورحوضأاجاذبؤإِلمط+شير3بذلكمناثهـلةالروسهذهفى

صازتك!ما.ا)ثقاؤ-4إحباةواوال!رامالمإأَهـاية-امعاتا)وقمتذ!فى

وعإن"ا)دذ-ا)حباةااكلورمنهاءبروعاتازالمفوةضالمقضَاءقأينبأبكلساً

168ءر13-الحضارةنصة)2(والمفحة.المصدرنفس)1(
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ؤحول،الأَءوىا!هدافىكببرةءلمية)حركة.هـكزاَالبصرة!سجد

واءتزل،اليلاميةالمباحثاتنشأَتحلقتهوفى)1(سىالبصالحسن

)3(."حلقة)"وحونا)حسن-لقة)2(عطاءبنواءل

ا%رىحاقاتا)ديت-ةاحلقاتاجانبإلىبالمساجدتقاموحانت

اغة11وؤق!4وعَرومزوصرفنحو"نالمختلفةوفروعهـ!ا)"ربيةلورلوم

أدرا!ىيةااصقاتاتتنوعَا)ملوموبتنوع،اهلوما.نذلنبوكيروالأدب

ا*رب-*االمغةالأَن-إصاًا!تماماًيرلمقاتحواعلموكانا&اجدفىتقامْالتى

4ب؟تازمماأَهـمص!د-حة14استه!اوكانا)يمالإلىالمغاتااصربعافىت

كاذتاحاقاتاتإلمثفىالمعلم.خزاةأَنكما)4(."المهدتالمثقفارجلا

.ؤب"!وبراعتهعلصهمنتمينهبمدىت!ا،!

:والادباهلماو.جالىلىالندوات:ذالثأ

هـ-ةاتعااأحرحةافىمت،!ءلودَوْروالمساجداتبالم!جانبوإلى

اىاوالمناظرات،والافىباررلمامجادلىابضاًنجد.سلاىا3االعصسفى

حضرةوفى!أَ-باذأالمسا-دوفىا)خلفاءقصورفىدوريةبءغةتقامكاذت

--نااسا-دفىليحدثكانكماتما.،أماومامنمختلفةةروعفىالخل!اء

تالمثتيون01وأَكثروا)صرفالنحوأَوالفقهفىمناظرةعنذسمع

.4يدوؤبؤ.""نكلذهـبإِلىيفحازون.نفنبدالفقهـيةالمذاهبفىالمناظرات

ن3رامجدددبتعمه.المذا!بمنلمذهبالبمضتعصبعنونخج

علوميدكأسكانالعباصيةانرلمدفةعمر-ا!جرىااثا)ثالقرنقعاش:الضرىاطص)1(

ومنهميديهعلنجغواالذلينتلايذهلهوكانوالورعبالتقرىاثضهروالبرهصجدفىالدين

ءلي4أطلقتوقدال!!العحلاءبىنواصا!ويسى:عطاءبنواسا!)2(.عطاءبنواصا!

شصاقوحدثالبصرىبا-تاتمعلقينمنو!سانالغزا!صوقفىجلوسهلكثرةالت!يةتلك

واصا!اااء6زإىاعأطزواتهىايمانالإواال!غربينلتهو.كزةالكبيرمرتكبحولالاتينبين

861!!1-3ةراطف(قص"ا،)25!!!،صا!ماضحى)3(.لةلمعتزباعهأتاشقراعطاهوبن
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ي!ونالا:!ارش5مصرأو.ابلادامن)بلدإتصباوهوقبلمنيةرف

مدرستىعنسهمناكما،العلوممنفىعفىكلرءوقةعلميةم!انةله

.للإلادالعمب-ةوكانت"واللغةاكحؤءلومفى.ثل!والبصردا؟وؤةا

:الفقهاءوط-قاتالفقهكتب)ناحيتوؤد.ثدبدافب،1العلمىوالنمط

الفقهاءنوبحنيفةأَبىوأصحابالك0أَصحابببنكثبرقمناظرات

،المناظراتتلكامثاليثجعونأَنفسهمالخلفاءوكان.)1("والمرذّقين

والفيرللعلمو-بهالماث!ونعنذلكءرفكما،!ؤأَ!ياناًوبثتركونبلذ

.الاطلإعوسعة

العصرفىريةالف!وا)حركةا)شعلمازدثإرعلىساءدماأَهممنوا"إذ

سابقفىابينلمأَمربنالاسلا.يةاليلادءرؤتأَنخاصةب!هفةالعبايهى

وهصا:بههامهرفة

اةتتح"فقدمرةلأَولالإِسلامبلاددخلتالتىإورقاصناعة-ا

!-يبنالففريدعلىم97ثاعامالإِسلامبلا*فىللورقكلصضعأَول

ومتهاأَسبإذ-!ومحمقلإةإلىالصفاعةهذدالعربونؤإ!.الريضبدهارونوزبر

)2(.11اباإِبطو!رذ-الىإإتانت!

الإِصلاىاله!رفىالعامةخباتالم!اذششرتففا-:شىاتالم!-2

أَنشأَهاأكأاذلكالباءىالعصر"ءتباتأَهموحإذتثكببرأافى-صاراً

فل!ياً،كلرصدأالمكتبةجانبإلم!بضمالذىا)ح!!ةببتضسمنالماكلون

مفذثيدعلصى.جمعأَهمأَنهءلىبرهنالمعهدهذاوأَن"علمباًومجمعاً

1()3(.الميلافىقيلا)ثالثاقرناءنالأَولالنصففىالإِسكتدريةاةجامهإنشاء

017ص13-الحفارةقمة)2(هه-54ص!2-الإطدمضحى)1(

الخامة،البعة،87صجممتر.وآثارهنابعه،الإطدىالف!ص:شاىأحمدديهور)3(

.القاهرة،المصريةالنهضةميهة
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ةالط-بةثمارهاوالف!ريةالعلميةالنهضةلهذهيكونانلا!دوكان

سإههواا)ذبنوفقهائهمالمساصبنعلهاءمنالكثيرينللهسلمينآنجبتفقد

اتزا"!اىااقيبمتابمؤ)فاء،نما*رببةاح!المييإِثراءفا،موثزاؤ-بنم!رهم

صص

ال081أ)-اأز!جبت.الاولىاالمسلمينعصحورلثقا!اتةالرئي!سادرالمصت!شبر

ءتابصا-باندبماليكأومحمد،767سنةالمفوفىإسحقبنمه!صد

بالمااثوراقرآقافسرن5أَول(239-838)إطبرىوا،الحلوم،رستة

:نقورأَننستصيعكله!ذاصت

با)جاؤببتسلحواأَنا)-دابةمنذحرء!واقدالعربان:أَولا

رفثلاونىاالدبىالجانبخجنبإقجنباًوالآدابال!لوممنافىالطه

أحْرهـ.اعاون5عنهمانفروماالنبوبةالأحادبثواا)كربمالؤرآنفى

ا-،وداوخاصة،افترةامرذدفىءبهـمنيفكبلاأسبقذلكفىوهـم

اوذتاذالمث-ك!اإبلادقبل8.1منذوعلصائهـمأَجبا!3ت!اقبرغمالذين

هـنحوفى!يدوروماضيةالدبراساتالذطاقفىأَنفكمبحصسونكاذوا

فىذ:وكأ،مر*رفواماخرىعلومأَبواببطرقواوام،ا)شرب!ةاكلور

ادلممين.معاتعادثوأَنبسدا،إالدبناطمجاغيرمجالات

لأَنف،موثقاةتهـماف!ربحت!روننواي!ولمالمسل!ينان:ئانياً

"تاءالمساصبنلهيخروبسمحونالملإِءلماذلاثيضسررنكانوابل+فزط

ا)*تابفىالمساصنأَبناءخأَرلأدهمتعيمفىبمشاريمتهـمال!تاتأَهل

الخلفاءبيوتأَوالمساجدفىحتأت-5سواءوالمناظراتالفدواتو-فسر

ئمات!الذىالمتوكلعصركانحتىذلكعلىالحالواستير.والا!كأاء

-!خذ)كء3،إِنما.فؤطالذمةلأَهللاوالعنفالفوهَ.نبثىء

ابناءم!أَبتائهحم!دعليما)ذمةاهلعلىوحرمةا&ضامينوكيرالمساصن



-915-

ولم،ا-!وداان!مجبشءلىالىلممونال!ربتفودفابنحمأ!ذاوفى.المع!لمين

تاماًإلما.،يلهواأَن.نايهـودامكنمما،ال!خمانبالسربةعلومهـمسححبطوا

امربمطامحاكاةإطإِذلكودفعهم،ودبانته!اول!تهـمإسل!بتاب؟تمافة

بصسؤةت-ةالدببا)ملوممن!ادضعلقكل!خاصة.وففونهمءلومهـهـامنكأ-ر

فيها.المسلمبن.تاه!تاتب،عوخاصةسصؤةوا)تنسميرال!ثرحوءلومعا.ة

الجاءونيم:عصرفى4الب،ودبوالث!اؤ"الض*لم

:هىثلاثزمنيةتراتالإِسهـةللتاربخبالنسبةالجاءونيمعصسبث*ل

الخطاببىنعمرالمسلمبنخا-فةخؤءخذقبدا:الاولىالؤ-رد

اكلاثةللخلفاءوء*إصرتهم01-لادبة636سنةالصريهرهزيمةب*دللةراق

ذالمثسبقوهـ،م661سنةالا4موبةالخلافةقاكلتأَنالىوءلىوعثمانعمر

.أحداثءن

حتىوقيالا"الرفةظلفىللمسل!ينم!ادشتهم:اليانيةإنمترةا

.الشرقفىال!إسبنىخلافةببيامانتهت

الدولةكتففى1)يهودو-،1عاشالتىوهىوالاخبرة:الفالثةةال!ت

أض!ىاحتىاستمرتأَحداثمنذالمثتلىو!!م974عام":ذةال!اسب

ذالمثبعدا)ي!ودىاكِّقَلُ)يختقلم3801عامالعراقفىالجاءونيمعصس

آضرشىان"مي!ونوهناك.الاندلسإِلىو.القيروانفىأفريفايةممالالمط

.الأَحداثتعاؤبكمشالأَندلىلىفىالاسلاءيةالعربيةالدولةظلفى

ا)ذىا)رئبىالم!حورهوالددنكانالثلاثالفتراتهذد"داروءلى

ا)تلمودعصر.صذحاطمعلهكانكماتمامماًإيهـودىاا)تعليملحعهيقوم

تتدرجكاذتعند!مالمخعلفةالتعليممراحلأَننجدولذلكقبلهوما
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ار-،واهـاو.ن،ا(-ظ!ةوثروحهابالتوراهالمتعلقةالدراسةتلكفىكلها

ءلىرث-وا-ى-دا؟ت!من340أَطفاإِلىخابا)3هذاتعا)يمتلقينإلى

مزالأَوا-ةلىالمدار!بؤسسونبدأواهضاومن.التعا)يمهذهوطاعةحب

مه،موب-داون.4الأَوابلىالمدار!إِلىالأَطفالويأْخذونواله،ايةالمتويصعلة

ءلىداؤ!اًحرصواواقد.)خ0001لقراءةاومبادئالأَبجدبة11.نابتداء

أساتذةيصبحواأَنإِلىتؤهلهـمايةعادرجةإِلىبصاواأَنإِلىإمأَطفات!إيم

فترامفىهوداتا)دىاتهإ-هـ-ةااحركةاءرفتواقدكبرهملفينكلؤأو

كلر-إةآخىروأَن،طفلاكانأَن":ذالمتعلمبهايمرذلاسطكلرا-ل4المتعاقب

منمرحدةأَءل!وتعد،الأَكادي!باتمرحدةأَوأبةا)ماالمرحدةهـىبهايصوم

حالآلى:احلاإرهذهاوتبلىأوقتاذاكف!ايهـودىاا)تهلمما-لكلر

وةد.-!رةاوءرفةتجهكأرمحَدارو-صها"1)لأَتاب"لحيدرا:أَولا

:ا*رباعضداإ*-بأَواكتابايقابكتجعنىاًجاز5اءلممة؟اهذهاصىتخدهت

)1("امب-انافبهارهامكانببتفىغرفةأَوحجرةءنعبارذوهـو"

4أَزإِذ--دربسهىأَنة-ليابقةممراحلكلرقدتاب311هذاأَن-دو:و

أَؤفس،مالاطفالكانكما)2("ربانب-تيسممىءانالتلمودعصسفى"

ةترةفىإلاا)تم!صةب!ذهيدرفو)3)3("اذالاش.رررسةأطفال"بسمون

اطائفة.انفقةءلىبفلمهونلادالأَوكانإ؟تاباهذاوفىتأَخىرة

اإر-لمةففى.لاعمارهـمط-صاً!راحل؟رونا)تلامبذكانشاب311وفى

لاء

اخاءسةواالثا)ثةببن15أعماركلمحتتراوالذينالاطفاكبتعلمالأوك

4ءابيرطاق.ساعدويرساءددا)صُ!أّميدعلَاقراءةواأ*:ربةاالأَبجدبة

تاه-ذاً،وءشرونخ!رالتلاء-ذعددبلمغإِذاوذ).ك)4(يادوختربث!

الاْضاذأطفالأوالأصاذامدرصة:بانتب!ت)2(924ص!4-،اثابيراوتر(?)

العربىالكتابفىال!هـيف-اعدبليقاهوماوت!افي!دور4()2لمء!9-4،فيا!ايرتراو)3(
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النطاموحقظال!تابفىالمعاممساعدةجانبإِلم!-.!متهوعانت

إلىكتفب"علىاتلا.بذايحضرالمعلمهـساعدكانفقد"والاثراف

اعمارهمتعراوحالذبنالأَطقالؤيدخلهاالثانيةالمرحلةأَ.ا)1("ال!تاب

مو!ىأَسفارمنالأ"ولىالاجزاءيتعلمونحبثمةوالسابالخامسةبىينما

ا،رحلةاءا.4امبربباا)صحبحةوالقراءةاء،واتابت!لهوندمالخهسة

()2(برهتفا)عثرا)ثاأث"سنحتىالسابعة.نالأَولادةيهافي:شظمالئالثة

الخمسة،الأَمفاراأَواجماراامن."-نةفص-ولاهنافييدريىونث-"

)3(.1(توباتوالم!الأَنبياءأَسزارفىلقراءةوا

ايهوفى،اةيهايضيمم!بنةحلفىذوجدت!اداتبالم!هذدوكاؤت

تاب311ايصمتغبيرعلىاصطلحا3الهس!فترةفىالحددثامصسابدابةوف!

وتطوراتمتطاباتبسايروا)3ىوذلكالمدرس!إِليالمعلمواسمالمدرسةإلى

4-دببت!تبرلا4ا)تسصهذدكانتوإِن،الي!ودفيهيه-ثلىالذىالهءش

اخرىأَ،مماءربانب-تجانبإِقابضاًا)تلمودعصسفىا)يهـودءرففقد

أَوأَس!ولاا)بوزازبة"نالمشتقالاءمءلب4بطلؤونأَحياناًحازوا"إذ

.(،)"أس!ولاى

ا)"صرفىايهـودىا)دى.حببةت!ن)مال!تابصورةأَنوببدو

بصورةاذها"،مفىوبرتبطالهأَهوولبرتوبااًدائمبذكرهمحبثثالحدب

يىبءو)ت-ء-نوهـورنالمشهـورحتابهمأحدأَنحتىلقذارةواوا)-ؤءلىالتخلف

052ص4-،يرانياوتر)1(

متفابرلقبعل!يطلقعرالالةصالهودىالطفليبئعندما:الإ!-اى-فمتفا:بر)2(

النهذهبلغمىاطفاىاأنوثةالموتالعايىومن،الالىأو،المكافأو،المولأى

خاصةأمورهجمغقنفط-صويةتحما!فىياْخذجثجاتهشجديدةمرحلةيدأفإنه

الديية.بالتقالدمنهاتعلقما

(r)والصفحة.المصدرنض)4(025ص4-،ائليراوتر

)رشى(
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وءدموا)فوةىابدائىةاةيهاتبدوكريبةصورةفىال!ثابهذار!مقد

5:خصتلى.بنىؤيب-رهوحسبنظرهف!ة!و،Oقذارإلىبالاضافةالنظام

ءرورب-!ح.حكميرروسقفه،لىالسوسفيهاينخرالتىالأَخثابءن

شباكو.نتبا)من!بوتأَركانهاتمتلىالتىالحجرةالى4والأَتربالأَهطار

قتمثى-دراذ!اوعلى،باستمرارالنتنةا)روا!حإِ)-كؤندفعالحجرة!ذه

الأَوصافمنذ)كيرإلى،خلويةنزهةفىكأَنهامطمئنةالحشرات

فىا)!دبتوءناطقفىسائدةكانتالصورةهذهأَنويبدو.)1(ال!ريهة

.اصورةاتلكبمثلبمدهوماالتلموفىأَفىبفىنسمع)ماذوروسيااوروبا

:ا)تاصودهـدرسةأوالديتيةالمدرسة:همَدراش!بيت:ئاذباَ

المدرسةفتلايرذ،ال!تابمرحلةتلىالتىالتكلليميةالمرحلةوهـى

يىناوبلمغو!أحيدرا.رحلةاجتازواقداي!وذوأَنفيهميخترطاتلحوديئا

ر3ا)فتاربخفىالمدرسةهذهوعرفت،1)يهودريئالشريه4حسبليفالت!3

ديتيةمدرسةكانتأَذهاجميعأمنهايصهم)2(ءخعلفةبمسمياتا-هوفىىا

وفصولاشيموالمدر1)تلمودفب،1بتعلمونحبثالحاخامبنتلابذلاعداد

،اليهودب"المعابد-وارإِلىباستمرارتقامالمدارسهذهوكاذت.الهلاخا.ش

اىا4ا)دينبالمدرسةتلكأمعالبهابوجدولا.برلىبهامدي!نجدوقلما

:قيالدبالعقافةمنكببرقدرعلىطلإبتخربجايضااهدافهامنكان

هيخيفا()بالأَكاد؟-اتذلكبعديطتحؤوناتلمودوااكوراةفىبماوالالمام

ن!طسعمكلكانممالل!خاتيببالنسبةددالكلقليلةالمدارسهذهوكاقت

صعباَ.المدارءلىهذهف!1)تعليم"وكان،الأَكاديمياتمر-لةطلابفى

ن.اكاميةاافسخوجوفىعدمأَهحهاالتىالعقباتءنبكثيروبصطدم

ءلامدرسة،الحاخامينإعدادمدرت:المىياتهذهمن)2(والصفحةالمصدرنفى)1(

اسيم.والمدر،اليوددارءىمنالحاخامينللايذ
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عددفلةإِلىذلكويرجع،الدارعمينالطلابعددت!فىالتىا)ضلصود

التعلإ!يةالمرحلةهذهوتهتبر")1(المدوزةالثلمودتفاسيرون!درة.اكساخ

أبالطاة-هايتقجثاليهودىالتعليمسلسلةفىالمتوسطةالمرحلةهـى

الدةيقالتخصص..رحلةوهىبالأَكاد؟يةللالتحاقذلكبحدبؤ!لهمما

ا)ب"ودية.انةالدب.جالفى

الجامعة:أَوالاكاديمية:هثب!ا:ثالعأ

الأَكاديميات!رحلةهىطا)تعلميمىالنظامفىوا!ا.4الأَخيمرةالمرحلة

اخهاإلىذاكوبر-ح،نظمهافىدقةأَكأركلرحلةوهـى.العالىا)تملماو

بتعلقهـال!لثاهـلمةجامعةكافت1وإِ،عادية.درسةمجردقكنلم

ديشيةايدتقامنالطائفةبحباديفصل15وحل،الي،ودىالدينب،كلور

كانلماوفقاًتسيركاقتالتىال!ثتاتبلإدمنيرهافىأَوبابلفىسصواء

الملإِةتاءودار،دبضيةبحوثأَكاديميةفهى،وةلمسطينبابلفىمتبه،

.رحلةةمىولذلك،ا)يهوديةمةالشربتلإيقصحةعنوالمسئولة،الدينى

الدرنا*ورفىدؤةواكثر،السابىقتينالمرحاضينمنقخصصاًامير

وكبارالأَساتذة.كأمتخصمبنيدعلىذ-هماإتعمقا"حوالروحاذيات

بتولىأَنا-حماعات!سافىوينتظمبهابإتحق"نقؤهلوهـى،الدينرجال

حاخاماًي!ينكأَنالديفبةالمجالاتفىقباديةمناصبذالم!ب*لىبنفسه

هناو.ن.ءأودىحلا.تجةكانذاتهحدفىصبالمتوهـذا"َجنسهلابناء

ل)3بوكلحبث،إوظائفا"نفيهماليثرة.عقداًالأَكاديمبةنظامكان

لب!زمىلىوظ-فةعلىأَحدبتعدىأَنسجوزقل!محدددكلهو.ةفب،!فرد

الأَكاديمية:ذظمأهمومن.ذيهيجلسالذىانالم!مجردعلىبتعدىلا

الفصل،مجلة،بابلجا،وقعهسقائيلإصِقالتعليمتاريغ:طرنا.ى.سديهور)1(

228ص4291وارص،02العدد
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إحاخامين:انظام:أُولأ

رؤبلىرئاسةتحتحاخامأسب!ون4الأَكاد!دبءلىيسرفكان

،اجاءوناوهو،4اكيبرأْ!لىأَيفأعليهيطلقكانوالذىالأكاديمبة

إقهتصإتط-قاًاتطوبرامنضىءختوارثوهنظامالأَكاديميةفىوللحاخاهين

الأَكادعية،فىجاوسهـمقرتببيث!ملالحاخامينهؤلاءنظاموكان،العصر

هيثةعلىصفوزأصفوفاًيجلسونكانوافقد"ق-،1ه.نهـمعلووظب!ة

أماءنءشرد"ضهاكلفىسبعةالصفوفهذهعددوكان)1("دائرذنصف

و--ب:اسبعةاا)صفوفهذهوفى،لهمتكريماًادنهدرينءاليهمويطلق

مكانأَحدبحتلولا،هـءانهيعرفمنهمكلكانلىالابناثانراقأةوال

نءبرمةأَنإِذخاصة.ءإنةلهالصفوفهذهمنالأَولوالصف،زميله

-نهـموا-دكلوبشرفطَالأَكاديمية)رئيساًنوابيعت:رونةيهالجالشن

")2(.ا-ماعاتارؤساءعإيهميطلقوكانالسبعةالصفوفمنصفعلى

ت!ن)مءيزاتبتمتعونالسبهةمؤلاءكانالهامالموخهذاو.ن

إتفممبروابالشرحالسبهةهؤلاءلنرريسهحي!نلمإذ،لة-رهمتكلطى

بهذدالأَكاد؟يةر!بلىقبل.نالمفوضونوحدهمفهم،الجماهيرأمام

يدورة؟فؤطبالايضضراكإلالهميسمحلاالحاخاكللمينبقيةبينماالعهلية

لاخا(4ا)إتثري!-ةادالا!كلورفتلمققضابان5يثارماحولمناؤصاتمن

يُ!ت-رونف!إقواالأَولالصفمنالباؤونالثلاثةأَما.الاجاداب،ضوراو

.الجماعاتروْساءللسبعةمساعدين

نءث*لاصن5احاخاا!ئرلاءةيهاي!ينالتىالأَماكنهذهتكنولم

ذوفىفإِذا"الابنإِلىالأَبمنا)وراثةطردقعنوإنما،اكعيينطربق

231صالابقالمصدر:طرناد.)2(233ص5-يرانيتراو(1)
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كلكانررثالارنةإِنمحلهبحلأَنبمكنابنولهالجماعاترؤساءاحد

ة.إِذا.ا)ثلازةا!!اعاتارؤساءمساعدىأحالاوكذلك)1("أَبيه

،فيردن0.13ءاىمن!مواحدبتعدىولا،!إنهابفاخذأَحدهمتوفى

فىاناً.3ب،-ذأنورؤىذالمثيمتحإمسببأَبيهم!انالابنبلمخذ)مفإِن

ا)تلاميذسائرخسجلسفإِنهوإِلا4فباجلسالاخرىالصصوفأحد

.تاصذأالأَربه!ائةيبلهونقدوالذونالأَكاد؟يةفىيجلسهونكانواالذين

ذالمثمهىو)-لى311-ارللحاخاكلين4أنسببإالمشبعالنخاإمهوذالمث

.الملاح!اةتصت3سموبض!و33ويراقبكازواحبثاء!وفابقيةاغ!ال

فى)"م!انولأ،الأفقوسعةالعلمف!أَؤرانهببذأحدهمأنرأَواماةإِذا

ودرفونامطاءافىبزيدونهاحا)"اهذهفق،برثهلملأَنهالاولالصف

.أجره

رزب-رلاجاءونذواب!3ا)ذبنا)حاخاءينكباربىينولاتذرقة

ن8غبر!موب-ن.اصفوفاليقيةعلىالإِشرافيتوأونوا)ذينالاكاد!ية

-2

ل)3اقابأتحديدن5لابىدكانالاخرىإصفوفاشهاءلىا)-اخاكلينصغار

أَنؤسهـمأجاءوذيماردودن5سواءأجاءوقاالهصرخلفه.،!طريقوعن،.خهم

أَ)قابن5ت"م5ءلءلىيطلقكان5،علمتاالفهترةلهذهأَرخواممنأو

هـ%تلفةبسأَ)قاباجاءوذيماردودفىبذكرون)2(السنهدرينة،عضاء"

اتسبرافىيضوضونالذينr()"سموخيم"منهـاومحددةواضحةصبد:

232صاسابقاالمصدر)1(

يسصونوكانواالأْولالصفيثغلونالذينالحاخاماتهاالنهدكأينباْعضاءيقصدكان)2(

فقطبمالت!صبابمنذلكjjو.يرالمتبالشهدرينيلهبونوبقيتهمالبهيرالسنهدرين

.الأولبالنهدهـينثبهأ

نفسه.ونالجاهقبا!منوذكالمفوضون-ي!ونالمؤ:يهوخيم)3(
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أ!اخمامينا51،)1(رب!ددِاراربغاناو""قشيصث!او"زقانيم"والإِشاءوالشرح

افابأَو!ىكأ-رةكازتألقاب.نءليهميطلقكان.،فانالصءار

هؤلاءكانكيفحدح-يرإلىتوضحأَنهاإلا")2(.حددةأَوواضحةصيى

وأن،الاكاد؟يةفىاممباراالحاخا.ينءندرجةاذلمنزلةفى!ءضون

مهمتهمإتكا"إذددشيةا!هـمنهاا!فراةيةوظائفتععبرةب!اوظيفتهم

1()3(واضحةءختصردصيغةفىوصياغتهاوالمناقشاتا)تؤاسيروجمعتحديد

ا)وظازف.نت!تبراخرىوظائفالأَكاديميةفىكانهؤلاءجاذبوالى

.جملهافىأغاإلااوظائفا.نغبرهاعنأهميةتقللاوالتىالمساعدة

ءلىارداأوالافعاءثاغلهـايتولىفلا)"(ديخية.ت!ااكثر4تنظيباربةإفى

ذلك.نحوأوالأسئطة

الأكاديمية:طلاب:ثانباَ

اتلامبذبالنسبةعنهيختلفالاكاد؟يةلطلاببالنسبةالامرحان

تعا؟بتلؤونالطلابءهؤلاكانفقد"هامدراشبي!ت"او"الحيدرإ

:قسمبنإلىجام!،تنافىاياًحاالمتداولا)تعببرحسبوينقسهون،عاليأ

وإذا.الاكافىءصةؤطالعظمىالاغلبيةيش!لمونوهمتظونطلاب

ا)قا-مدونالطلابهؤلاء!4بيُهىانماةالاكاديةطلابلقبأطلئ.!

لىللدر!الاسماخلمبردفقطبحضرونالذينالمنتسبونالطلاب:وهمالثافط

ذوىالمونالاْكاديميةحاخاسأوالخكونمرباارادِدَرنجانأوقثخاافيخ:زقانيم)1(

الحاخامينعلىتطلقكانتالتىالاْلقابومن233صطرناد.)2(.والعلمالخبرة

قيوى،بى:الأولالصفبعدالخلفيةالصفوفشاغلىبهمويقعد،الأكاديميةافىالصنار

المصدكأ(.نض)دييرمىبخانرإلىأحجانأوتختصرديجومادِداراربخان

:الأكاديمياتافىقاثكانتالتىالوظائفهذهمن)4(.والمفحةالمصدرنفر)3(

لكلوكان.تفائيم-د.اثيممدرشرو--.فراؤيمضرو-ب.يمار!شرو-أ

ويبدو.الاَخرللبعضبعضهامكلةءموعهاقالأعمالوهذهبهيقومالذىالمشقلعملهم!نهم

.القدماءبالتازيمتبهأالراولىإلىيصلأنإلىالاْصنرمنالهجادىالتسللالوظائفهذهفى
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يىب8قكماذ)كقبلالتوراةدراسةفالانتظامثحميسبقلمطلابوهم

بعد.زوضيحه

:فلمونالمضتلطلابا

نظراَوذ)كال!راقمن،الاكاديمبخبنفىعامةبسصفةالطلابكان

اذهـا،رافياخرىأقطارمنأَوالبهيدةالمدن.نوادفرالاتصاكلصعوبة

تارتن0خاء.4انرئهاديخيتبنهاز-نطلابعددفىذق!صه.بئم!لكان

بى"يد3بلاد.ئةدءواإذيرناالدارشنبهءلىيوجدسانذلدومكلالبلاد

4)كانأَنهجاءونثردرا)رال!رذإئهفىاجىيد!ثمو!بلرابىذكرفقد"

اجاءوذيماإجاباتفىنجدكذلك...ال!ربيةال!لإدجمبح"نبذتلاه

دصب-واأَنغابشهمكانتوا)ذينا)بونانوبلإد.إِيطا)با.ن)تلابذذكر

)1(."العراقفى4معروةزدن)ما)ىا)-ونانبةاللغةفىإتعمقهمجاءوزيم

اتعلإ!؟تبئاالمرحإتبناا-تازووداي!ونووانلابىلىكانواالطلابهؤلاء

لىببحةيتعلق?وهاتلمودوااتوراداعندراسةةيهه،تلقواحبثالسابقضين

لناببناا)تلابذ"نعةمجمربتهـمغاليفىي!ونونان!مكما،الشريهةأمور

!زواأَضهم"-ى3ئموشرابى؟تبهمتهممعرةفىكفاءةاظهرواالذين

و-رصونأنؤ-،ما)تلا!يذوكان"ا)دبخيةاإسائلم!ضلففىيقصدونهم

إلاتفاسبر!مفىيثةِالرمهـوركانفقدلذلك.ا)تورادقواقينكيانعلى

إذا-"ممارطابونؤمندئذ،الشريهةفىوأَسا!ىهامأَمرإلىيمطونعندما

الأَكاد؟بت-نطلابهمالطلابوهؤلاء.)2("نفسهالجاءونمنالامر

وا)تقا)-دللتظمرخض!ونكازواوالذينا)تببرهذاجازإِنالرسصون

بهما.ةالدراسةشهئونفىالمتبعة

والصفحة.المددرنف!(1)234طشرناسطد.)1(
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أحاخامينا10،)1(رباددِاراربناناو"قشايثصا"و"زتانيم"والإِفتاءوال!ئرح

أَ)فابوهىكأ-رةكازتالقاب.نءليهميطلقكان.،فانالص-*ار

هؤلاءكانيهفءبيرحدإلىتوضحأنهاإلا")2(.حددةأَوواضحةصر

وأن،الاكادءيةفىاكباراالحاخاهينن4درجةاقلمنزلةفىي!شبرون

مهمتهمتإكا"إذددشيةمنهاامحهريةإثراةوظائفتععبرةبياوظيفتهم

1()3(واضحةءختصردصيغةفىوصياغتهاوالمناقشاتا)خفاسيروجمعتحديد

اوظازفا.نتهتبراخرىوظائفالأَكاديميةفىكانهؤلاءجازبوإلى

.جملهافىأَغاإلاا)وظائف.نيررهاعناهميةتقللاوالتىالمساعدة

ءلىا)ردأوالافتاءلفاغليايتولم!فلا)4(دينية.ت!اأكثر4تنظيبارية)فى

ذلك.نحوأوالأسئلة

الاكاديمية:طلاب:ثانباَ

)تلامبذبالنسبةعنهيختلفالأمماد؟يةلطلاببالنسبةالامرعان

تعلمايتمونالطلابهؤلاءكانفقد"هامدراشبيت"او"الحيدر"

:قسمبنإلىجامهاتنافىإياًحاالمتداولا)تعببرحسبوينقسهون،عا)ديأ

وإذا.الأكاد،صةرتالعظمىالاغلبيةيش!لمونوهممفشظهونطلاب

ا)فمدونالطلابهؤلاء!4بيُهكأانماةالاكادجميةطلابلقبأطلق.!

لىللدر!الاسماعلمبمردفؤطبحضرونالذينالمنتسبونالطلاب:وهمالئافق

ذوىالمونالاْكاديميةحاخاموأوالمحنكونمرباارادِدَرنجانأوتثخاالثوخ:زقانيم)1(

الحاخامينعلىتطلقكانتالتىالآلقابومن233صطرناد.)2(والحم.الخبرة

قيوى،بى:الأولالصفبعدالخلمهالصفوفشاغلىبهمويقصد،الأْكاديميةافىالمغار

المصدكأ(.نض)دييومىبخانرإلىأحيانأوتختصردي!يومادِداراربخان

:الاْكاديمياتفىقا"كلةكانتالىالوظانفهذهمن)4(.والصفحةالمصدرنفى)3(

لكلوكان.تنا:يم-د.مدراثيمشرو--.ا-جم!فرشرو-ب.يمصدارشرو-أ

ويبدو.الآخرلبعضبعضهامكلةمجمو!افىالاْعمالوهذهبهيقومالذىالمملعملهنهم

.القدما.بالتازيمئبهآالراوىإلىيصلأنإلىالاْصغرمنالقيادىالتسلالوظائفهذهفى
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يىب"قكماذالمثقيلالتوراةدراسةفالانتظاملمحميسبق31طلابوهم

بعد.قوضيحه

:ظموناكبلطلابا

نظراَوذالمثال!راقمن،الاكاديمبتبنفىعامةبصفةالطلابكان

ا)ذئالأَمراخرئأقطارمنأَوالبهيدةالمدن.نوالسصغرالاتصاكلصعوبة

تارتهـن"خاءكاديخ---نا"نخنهاقطلابعددفىؤق!صه.بث!لكان

بى"يد3بلاد.ئةد!واا!ذيرنالدارسبنبهض!لىيوجدنسذلكوميمالبلاد

4)كانأَنهجاءونشربرا)رابىرذإئهفىا-يد!شموءبلرابىذكرفقد"

اجاءوؤيماإِجاباتفىنجدكذلك...-ةالهربالبلإدجصج.ننلاهبذ

بصب-واأَنغابتهـمكانت)ذينواا)بونانوبلاد.إيطا)بان5)تلإمبذذكر

(.?)"الةراقفىمعروفةت!ن)ما)ىا)يونافيةاللغةفى)ضعمقهمجاءوذيم

ا)تعلإه:تيئا،رحإتبناا-تازووداي!ونووانلابىدكانواالطلابهؤلاء

ببعةلىيخعلقوه،وا)تلمودا)تورادعندراسةفيهه!تلقواحبثالهإبصين

لنابعيناا)تلاميذءنعةمجمريتهـمليغاف!ي!وذونانهمكما،الث!ريهةأمور

كاذواأَض!م"-توتراثةمب؟تجهمتهممعرةفىكفاءةاظهرواالذي!ن

د-رصونأَنكل-،ما)تلاءيذوكان،ا)دبنيةاإسائلمرشلففىيقصدونهم

إِلاتفايصصر!مفىيخةِالر!وركانفقدلذلك.3ا)تورا!وافلينكيانعلى

إذا--ممادطابونؤمندئذ،الشريه"فىوأَساءىهامامرالىيصلونعندما

الأَكاد؟-ت-نطلابهمالطلابوهؤلاء.)2("نفسهالجاءونمنالامر

وا)ضقاليدللفظمرخضعونكازواوالذبنإفبراهذاجازإنالرسميون

ة-هما.الدراسةشئونفىاإييعة

والمفحة.الممدرنفى)1(234صطثرناد.)1(
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:ا،نتسبرنالطلاب

هافبئبإجدىياتع!قأَنا)يهودبةالطائفةمنفردأ!.قدردفىكان

ابطافىتواةرهابجب"*ينةشروطهناكنكنلمإِذالاكادجميتسن

ا(بلنفسهفىيجد.نكانلذلك.المنتظمالطالبعداةيماالأَكاد!قي

ا)-ضوريستطبحةإِنهالدائروالحوارالمناقشاتتتبععلىوالقدرةللمعرفة

ابداتقاامراعاةمعول!ن،ذلكفىرغبإِذاالجلساتفىوالانعظام

نسمع؟انناو"ذا.نهـا0وموق!4الدراسةبصيريباقة؟وخاصة،المتبعة

واذتظاء!مالأَكاد؟يةإِلىحضورهمي!نلمالطلابمنمجهوعاتعن

ا)طلابز.لاؤجمممعوا)واجباتالحقوقفىالمساواةصورةبلمخذجلساتهافى

ي!ونواؤلمم"ف!طكمستم!نالدراسةفىينخظمونكانواوانما،المنتظمون

الأَكاد؟صةردجسأَوا.رتنفيذعلىي!رونولاالمناقشاتفىلجعشركون

نءيرغبهمايدرسمنهمحلكانوإِنما،الدراسةممقرراتبختصةيما

اكأ.)"!الدرو!

المرا-لفىا)تإيمفىالاؤتظام!ميسبقلمالمستم!ونالطلابهوْلاء

إلاالمهـماباإتوراة4علمب4معرةسابقالغالبفىنميكلولمبل،السابقة

يدوركل!بتتببماواأَنيم!نهموحتى.المنازلفىالامهاتاوالإاءمنتلقودكلا

طمتقامكانت.33وأَساتذالطلاببينديتليةمناقشات.نالأَكاديميةفى

الوةتذاكف!عايهايطاقكان!جهيزيةمدارسالأَكاديميةبجوار

)تلمكا،ت-"ةوإداخايةاالتظمءنا)كثيريعرفلأو.)2("ذربيسا"امم

ي!ؤلت!إيمبةكصرحلةأَمصتهاعدمالضو?لىيلقالذىالامرةالمدارس

إجاباتهمبحضلى"ف!ءرضأيذعرونهااكانرانفس!مالجاءوزيمأنحتىءلميها

'"5صالمصدرنفى)2(235صالابقالمصدر)؟(
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ناكماتا)نصوص!ننصحولارأىاا-تلافأحدهمصادفماإذا

ا)جاءوزيمبعضط%ه!!مماالأَخطاءافيهاوت!ئردقيقةتكنلمةيهاالدراسة

أَخطاءإِه.!أَضهاقائلبنأَضطاءمن4مفا)تخلصيريدونماا)يهايرجهونأيضأ

ر؟وزشا)مالذرنتربيساتلاهـيذن0الشريع4علىخروجأَو"الناسخمن

.)1("مرهلين

رلإكل-ذإِماكانوا-الاكاديميةهذدف!يداِسونالذرنإتلاميذاوهؤلاء

لديهمت!نلمالذينالحاخامينهنأَوالأَكاد؟يةافىللقبولوهاين5يرر

وتعقيدكعا،)صراكلتهـاربما.ا)تإيمفىالمتبعةبالنظسمأَزفسهمتقييدفىالربر*

صهفىحاتبينلتوجدتحَنلمعاتذقافةءلىالحصولفىيرغبونالأنهموربما

فىيسسل!ونكانواولذلك.الأَكادةيةداخلوتفاسيرهماوا)تلمودالتوراة

ففى.ة-،1ا،ت-ظمبمنز..لإئهـممنحريةأَكثراًمسل!للأَكاديمبةحضورهم

43بمحدتاردواحداًة!!المنتظهونبالونةيهسبدر!كانالذىالوقت

إِدضاحوومناقشتهاتفس-رداستعدادءاتيحشنواحتى4يتيبمنأَوالجاءون

كان"وأَساطبرقحصصمن-ولهيدور.،أَوتشرلمجات.قبفضمنهما

)2(.1(والسِداشبمالفصول.نإ4يومالىيدر!ا)تربيسامنطالبكل

يلةتونهمالجاءونيمكانبالسلفدائماًبرتبطواأَنعلىا)يهودولحرص

اشريعءبامنهابتصلى.،خاصةو.سال!همايدهموتقاا)يهودأَزبياءتاربخ

قبلا)بإكرالصباحفىالمعبدفطبإلاجماعبينهمالمتداواطالعرفمثل

فىدحتفلكانت8عاودصفة".واستذكارهاالأَنانفيد)تلاوةالصلاوة

بتعلقماوكل.وغيرهم-احوالثالرواةطبقاتبذكرىالاكاديمية

شريرايترولو+ومناهجهمتعلمهمإيبأَساووأعمالهمحياتهمسصياتبخص

1()3(ويرهموَمرْآحا،بلمطوىرابىحياةجيدألناأواضحامنكانأنهجاءون

702صدرالم!نف!)3(ال!فحةالم!دكأنذ!)2(.والصفحةالمعدرنفس()1
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عاهةب!ه!ةالرارسينهؤلاءتصادفكانتالتىالعقباتو.ن

لى4اتاءلىرةمبايضتفاسيركانتسواء،لديهمالمكتوبةالتفاسيرندرة

الدرجةفىالط!باعتمادكانولذلك،التلمودعلىتفاسيرأوالتوراق

الحاخامين.اقوالمنشفاهاًشلقونهماءلىالا"ولى

:الامتحاناتونظمبتلاميذهمالحاخا!ينءلاقة:ثالثاً

علماءوخاصةالوسطىالعصورروأمؤ43بيتمتعكانماأهم.نلعل

بتل!ونالذينتلا!بذهممنذ)كسواءوالرةمةالاحعرامهومنهمالدبن

3بصورواضحةا)فااهرةهذد!انتو.الجماهيرمنأوأيديهمعلىالعلم

تعا)يمهمضمنأوصواقدالنلمودواضعىأنحتىايهودالدىأوسع

ترلىثواكها،الأَنبياءمنز)ةتظربمنزلةوأنز)وهمالحاخامينباحترام

سواء،.ءاناىفىالاثنانالتقمااذاذلا.-ذ!3وبينبىينهمالعلاقةعغ

عندماأو،الدراسةحلقاتفى؟شقرنعندماأوالجماعيةللصلاةالمعبدفى

.اخرىدينيةمناسباتفىمعأيجتمعون

احترامهمللحاخا.بتي!فلبماالهلإقةهذهكيفيةالعلمودحددوكما

ويببونه.يحتركلونهالذىالقديمالعهدبعلومينالعارةمنبوصفهـم

نء4بىيهربونذلاشلا!تقايداًنجدحيثالأكاديميةفىالأمركانكذلك

ارتفاع.كأا)تلاميذيخفضأَن"منهاالحاخاءينمنلاشاتذتهماحترا.*ا

ويض!ون،إصبعمنأكعرارتفاعهيرجعلونذلابهمالخاصر)1(التِغِلِّين

ثلاثة-واكيرفعونهكانوافقدالكبارالحاخامينوأما.شالاعليهم

ميهوبالجلدمنقطمتينعنعارةوهىتفلةجمعتفليمبالعبريةاى2راسموهو:ايفلين)1(

وتثية9،16إلى13:2خروجشمأخو"اتوراةمنفدولآربعةنهاكلعل

الذ-اعفوقواحدةتوضعجلدمنحافطينداخلتوذمان18إلى6:5،01:11:13

وايد،والاعدالذراعحوللفاتبعيلفالجلدمنبيروثبتالقلبضابلالأير

.(فارصهلالللدكتورا!دينأساسانضر)المخمقابلالجبهةفوقواثاية
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كانكما)1("تلاميذهموبينبيشهمالامريتساوىلاحتىأصابم

أَمامباستمرارفيا)تا3بتبحهاالتىإتقا)يدامنالكبرباءوعدمالتواضع

نصوهؤ/لأءجانبمن:ا)حزماك!ةمنيبدوكانماخ،أساتذتهم

يؤذنحتىا)جاءرنامامإتحدثباشهملأَىيس!محيكنلمإِذالتلاميذ

بذلك.له

ط-بةروخوجودءنتمتحأحالةاهذدتكنةلممكلهذلك"نارغموبا

--ثإروحاهذفىمئلنشأَتفقدتلامبذهمنحوالحاخامتنجازبمن

بتفوقءنإعجاجمهميخزونولا،وكلودتهمعطفهميبدونالحاخامونكان

كاذوابا)حدبثإِ)يهمبتوجهـونكازواءندماوحتى،تلاكليذهم/من

تهماجابعنفضلاوه!ذااصدقائناأَو،زهلائتاأو،ب،عزائنانهميظد؟

ءَرْيفَرفمئلا"أَنفسهمفىا)تلاكلتذثقةنزيدكازتبعباواتأَسئلتهمءلى

كلهاالأَسئلةؤلمدأَنبقولهقلاكليذهأَسئلةعلىردهفىيحلقكانشالوم

ا)لعباراتمنذاكغبرإلم!)2("ب!دفربعضهاومر!بطة.جدأ.حبوكة

المودةروحءاىتقومعلاقةوتلميذدالاستاذبين4العلاةتج!لالتى

إتعليم.افىإتربويةاالأَسا)يبأَقوىكأ5ت!تبروالتى،والاحتراموالعطف

.،

ي!ونوأنرضادعلىوحرءمهلاستاذدا)تلمتذواحترامحببسودهاعلاقة

الأسعاذمنابؤةوعطفذلكو!قابل..وخُلُقاًعلمأظنهحسنعنددائماَ

الملأَكاد،يةفىالأَساتذد.نأَحديكنفلم.الهلممحقفىا)تهاونعدممع

شديدقلرقارةبخضعكانالذىالامتحاناثناء3رد.ناىمعيتهاون

أَثناءالتلا!يذءراؤبةبخفسهيباثركانفقد،الأَكاديميةرئبلىمن

247صطرنا)1(د.

عام-وراأكاديميةرؤصاءأحدهوبوعزبنشلومتَ:ضو247،صاصابقااإصدر)2(

808-8 orبالدةعرفالذىالباسىالخليفةالمقدربنالمتوكلخلافةزمنفىم.
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يرىوعندمما،منهمسولوال!المجدعلىلمجفحتىويرحتبرهم،ادرسا

را!بهبتخفيضولمجاقبهبالثدةياضذه4بكلففماتقصيراَأَحدعممن

الإهمالمواضعإلىيرشدهأنبعدإلايتركهلاالوقتنفسوفى.ويؤنبه

افاةالم!أوا)دراسة.نبالحرمانويهددهبنفسهويحذرد،.نهوالت!اسل

استطاعتهم.قدرالا-تهادعلىدائماَا)تلاميذحرصولهذا

الاكاديمية:فىالدراسةسير:رابماَ

الجاءوشليمرعصفىالأكاد؟ياتعاليهكانتلماعامةصورةكانتتلك

كبفترفانوبقى،ببعضهمبمضأَفرادهاوعلاة4نظاكلهاحبثمن

.الأَكاديمياتهذهداخلالدراسةتسيركانت

الذىا)رئي!ىالمصدروهو-ابابلىاناثانوابىوصفمنالواضحمن

لاللهصردقيقاَوصفأيعطتناف!والفتردلمذهيؤرخمنجميععنهيقل

فىالدراسةرهدأنيذعرة،"بوحاسبن"4كتابفىأبعادهب!لالجاءوق

ثهرىوكل!ا"كلَّوت"بَرْ-ى":ال!لمة"شهرىعنعبارةكانتالاكاد؟ية

أَسابجالثلازةلمدةشهـرعلفىالدراسةتسعمر.عامكل.نوأَيلولآذار

يطلقا)ذبناحاخامونالمجرأَانوهو.ومحدددقبقبنظاميومباًالأ"ولى

فىمقررات"نذالمثقيللاتلا!يذعينوهأنشقما)1("أتوفيمها"عليهم

هموبينها،الجاءونعننيابةوذلك.السابقةالدراسيةالفترةذهاية

ء-ر-!لةأَوفقرةإلىا)قارئبصلأنالىا)ت!.يذينصتيقرأون

الفصردهذدمفاةضةفىيساخذواثمبهضهممعِالتلاميذفيتحدثواضحة

ا)ف!رةلهذهيفارحاًيقومذلكبحدثمويباملهميسسمعالأَكاديميةورئيحس

ن.قي-ونصاصونا!ص!وا.ر.نهوإ1جوانببينأالأَمرذلكاو

الايةالصفوفيرأصنالذينالسبعةوهم.ا!ولالدتقمجلسونالذينهموهؤلاه(1)

لهم.ونوابساعدينالاتينواثلاثةالكلةرؤسا.أو،الاجماعاترؤصاهوي!سون
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وقدشرحهفىمسترسلوهو.رتفبرهاالخلاف"واضعال!اءون-دبث

برهضرعث!رحمنهمطالباًللبعض!الاسئلة4أحياناًابوصالشرحهذاغطع

إلىاحتاجتإنويرصححهاالأجاباتهمويستمعالثريعةفىمورينةمواوف

لهموينكشف،جيداَالأَ.ربتضححتىعنددمنإ)يهابض!-يفاوته-دح

صعب.ءل

يطقوالذيرنقواب"أحديقومتفسيردهـنالجاءونينتهىأنوبمد

"وضحاًإمفصبلباةسرأَنشقالذىالجزءتفسبرفيعيد"قا.ادارا"عليهم

ا!إِضافاتامنحولهداووما،خاصةبىصفة"الهلاخا"ا)تثريما-!

أسابيعثلاثةلمدةقةالطرببمذهالحاايصرويست.(1)"لبراساا"الضارجي-4

الاكاديميةفىمنجميعيعيد.خهالرابمالاةوعوفى.ال!إةثالرىاحدمن

ا)جاءونا.،مثاذيةهـرةالسابقالجزءهذاقراءةوتلاكل-ذحاخامينمن

و.نا)تفسبر.نموقفه.نهمل!لويبين.ويضيبرهمإ)-!مينظروهو"

وينذر،أَهملهأوأَغفلهقدي!ونمالهوبذكر:الشانهـذافى4زءلاذ

.)2(!دراستهفىتقصبرهأَواإهمالهالإنذارت،ميسترقمن

ا)جاءوقالهصرفىا)يهودىفيهايحغعلمالتىالمراحلهىتلككانت

المراحلعنكثيرأتختلفلاوهىالأسلا..يةالدولةظلفىالثرقفى

ناتجأكانطفيفةتهيبراتمنة-هاحدثماوإن.العصرفىذاالسابقة

حركة؟-ز01واهم،فيهي!يثمونالذييالعصرءواكب"فىالركبةعن

وسيطرتهاالأَكاديمباتزطا:اتساعهوالضترةهذهفىا)-،ودىا)تعليم

صلطاتهنالجاءون4ببخمتعلمانظراَوذلك،ايهوديةاالمقدراتعلىال!املة

يروىكانبعضهاأنيدو،اليمود!دمنصراختجعخارجةنصوص:البراتا(1)

الف!ر)البرايا.ع!أطلقيهابقنهاتقمافبحرفضهافاسىيهوداأنإلاائماضمن

237صطرناد.)2((.09صالديق



-174-

اإسثولاننعاممفض-نالسياسةاوالقضاءأوإتعليمامجالفىسواءواسعة

وااجا)وتارأْءلىهوا)خليفةم01االيهوديةالطائفةعنالرسمىالسياسى

هذارثةل.نواضتيارتنصيبوانالمننىرئيسىاحياناًيسم!ونهكما

اجا)وتارأْسىلقاءاتوتنظيماحتفالات"نذلكيصحبوهاالمنصب

ط-ررقءنتتمكانتالمراسمتلككل،اليهـوديةائة"الطابناءمع

لم!ماأَءطىممااجاءوزيماعليهـءايسيطروالاتبنالعراقفى-ينالأكادي

ن"ليتمكانالقضاةةاةىتإ-نأَنذلكإِكاضف،واسعةسلطات

أَنذإكءلىع!وة،لاي!ودالداخلىا)تنظيمناحبةمنهذا.الجاءون

ءلاةاتوؤيام،!مما-تهظلوفىالإِسلاىالمجتمعوسطفىاليهـودتعايثى

أبىناءمرمبرساواأَنإلىا)يهـود"نال!ئبربندةعتقدبينهماودبة

يتتاءدونذلاه.يذمنهـمف!ان.الأسلاىالعربىالتعليمسلكفىلينخرطوا

الأَدبيةوالمناظرات،اسب"الدرحلقاته3وبحضرونالمسلمبنعلماءيدعلى

بثتركوناوكازووا)خلفاءاءالا"ءرقصوراوالمساجدفىإماتقامكانتا)ى

.المناظراتتلكفىمعهمأصباناَ

لدىن3د)3والف!رالثقافة.كأنوعأأوجدتقدالعلاقاتهذد

ويشبرالفدفىوالف!ر،اللغويةالعلومبهماواعنىبهمامعرفةيىابقا)يهـود

نءذاكوتضحكماا)فلسفىالف!ربذورواضعهوالفبومم!سهدياالحبر

ءقايدةفىكثيرةأاءورةيهعا)خالذى"والاءتقاداتالأَمانات"4حتاب

ا):!املىبى"2فىتطوراًامربواا)يهودب-نا)ملاقةأوجدتكما،ايهـوفىا

فىا)تويعفىذأكيظ،ركما.4ا)ماالدينيةالندواتوعقد!بةالت!!

ن.ء-رهااوأ*راقان5سواءبيرذ311المجماهيروالساال!لمةاجماعات

والاسيراكبلالا-تماعاتهذدبحضورالدينيةاساتادربايهتمونمماالبلاد

.الدائرةمناقثاتهافى
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.ايهودىاالععليمهـراحلأهمتعتبرالاكاديميات"رحلةفإِنهناومن

اجمهـورعامةوندواتالديخيةبالعاومخاصةجامعاتبمنزلةكازتفضد

والمجادلاتالمناقثاتحولهاوتدور،والدينالثريعةأمورفيهاتبحثالع!ود

أكبربتبر.الذىاجاءوناوبصرسمعتحتفيهاوعلمهبف!رهيدلىكل

هذافىأخيرةنقطةوهناك.الجلسهطتهذهلحيدبربيدهممفهـرةعقلعة

عنالععايمبمةالمراحلء-ذهعنكتبمماالرغمعلىأنهوهى،الصعان

م!انأننجدوغيرهاخلافاتمنيحدثكانوماوأساتذتهمالدارسين

فىحظلمايكنفلم.وجودغيوالتعليممراحلمنمرحلةأىفىالبنت

اوضع.اهذاءلىا)حالواستمربذلكالإطلاقعلىا)بهود!مولم،ا)نعلبم

ا)تفسير؟مجالفىومجهوداتهمالجاءونيم

ماكببرةشهرؤالإسلاكىا"!رافىايهوديةاالأكاديمباتاكتسبت

خارجا)يهـودعرففقد،العراقأَكاد*يتىخاصةمثلهاشهرةتسبفا

طريرقءنأو،ب،ئفسهـمسواءالأكاديمعاتهذدالىطربقهمالعربيةالدولة

ومع.!اعاإجابات.نيضلقونهومماواستفساراتأسئلةءنيرسلونهءا

الخاملةراتالفضءننععبارهايمكلالتىالفعواتبععىءرتفقدذلك

أسبابإلىذلكءهـجعوربما،للاكاديمياترىالف!النشاطفاريخفى

نم.نهاكضيرة

يينفلم،ابكاديميةقيقضيهاا)ىالجاءونفترةقعر:أولا

نأإذ،ادن4بيتقدمأنبمدإلاونيةالجا4هـنصبإلىيرقىالجاءون

الىوينظرونأنفسهما)يهودإلىالمحببةالا"مور.نكانالمعقدمالحن

شاغلىومنالأكاد؟يةفىوخاصةواحترامتقديرنظرةمنهمال!ثيرخ

.الأولالصف
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ورأشاجاءونابينخلافاتءنأحيماناًليحدثكانما:ئانيأ

مممازكادطبنوداودجاءونسعديطامعحدثكماالا"مورمرطلامرال!الوت

وفى.امملباالافتمامءنوالانصراف،الجهودتشعبعليهيعرتبكان

لحيهقيومالذىا)رفيصىاإحكهىكانتالجاءونشخصيةةإنعلههذا

وءُإوعاءلياَالاكاد!يةثهرةب،نالقوليمكنهناومن،رىالف!العمل

)م!اذ!از"وءدىعلبهاالمشرفا)جاءونإِلىالا"ولىبالدرجةبرجعمنزإتى"ا

الأَكافى؟ياتهذدعلىاجاءونيمامنكثيرتاؤبولقد.لمميةوالهربةالف!

ءص"رعقاباف!وبومباديشاسوراأَكادءيتىاؤبامو.نذلنظاماهذابىدايئمنذ

هؤلاءوأشهـر،العراقفىالفهلميةالجاءوزيةتراتقأهمانإِلا.البورائيم

الإسلاىالهربىم3ا)صظلفىا)قبادةتو)واالذرناولثكهمفي،1الباءونيم

.!رهـوءةوهـمت!ا5اأَخذووة-!اوش!ارعواالإِسلابةا)بيئةوسطفىقربوااو

.خ!م4!ترأ.نسواءا)يهودىالدبىالف!رتاربخفىالمثا!ر.ن3كب-ر

وعلمؤير.نترلطلماصيطتهذاعأَو،رسم-4بصفةاد؟يتينالأعإحدى

طالماإنبيرطا)ربأوالقرائبنةرة"إلىمت!ميطفخصكامرطوسواء،وفاتهب"د

.الجاءوقاايراثفىالعلمميةبصمماتهذرك

فىلا!الإسإهصسافىا)يهـوفىعلماءصؤودمن3يرالكبصوعةالمبهذد

ن.سطتىنوا-ىفىلإِنيارهام!اللامساهمةساهمواوفلسطينالعراق

هذاخىلالو.ن.ا)-صوءرطوجهءلىا)يهودوةالدينطيةوالثقافةالفير

والافىبالمغةواا)درنفى1\ختل!ةبفتونهالاسلاىالف!رأصالةتبدوكله

ث-صياتتيورنفىا!كبرالفضللهكانمدىأىوإلم!والفلسفة

ذراكمفىويرنالت!هذاومظاهر،وثقاةياَف!رباًا)يهوديةالعصسذلك

:ا)يهـود.كأبرزوامنأَهمبرطوحانوالاةوىالدبى
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:هـ(133-962)-(م249-288):ىلفباسعيدسعلىبا

أنهالضيوىسعدياحيادكلمريرختعرضتالتىالمصادرمعظمتحدذنا

فى4مبلادو882عامولدأنهاضرىمصادروتذكر.()1مnorعامولد

ن!بعضاَانإِلا.م429ءامب*دادفىوقوف!.مصرأعمالمنالفبوم

تاربخسواءأَوردهاالتىا)تواروخ!ذدتحديدأأَكأرالمصادهـكانتلك

امثرلينواا)سابمب-ن882عامولد"انهجاءفقدوفاتهتاربخأَو!ولدد

والائنبنالاحددوىب-نالمساءفىو.،ت.بو)يو.نوالخاسىبونبو.ن

إلىالمصادرهذدأيضارتوقد")2(429عام.،بو.نعشرالسادسالمواةق

قائمةجمعااللذانولداه4حتممالديهصاتجمعتقدالمعلوماتهذهأن

وأنعليهاتوفىالنىوا)حالة،)وةاتهقىالحقبا)تاربخفيهاأوضحابءُعماله

1()3(اسضناسنباوغهمنيوماًأرب!كلينبعدكانذلك

بعدعنهال_رؤم،؟يهاتزوجحيثمصرفىجاءونسعديالىوعاث

مصرمنسعدياخرجمتىبالعحديديعرفولاوأَولاد"زوجتهتاركاَذلك

يصلأندحاولالسابقالمصدرأَنالا،الدقةوجهعلىوجهفهىوما

نفعطسعديارسائلتضمنتهماطريقعنالفعرةهذهتاربختحديدإلى

4مغادرقأَنمنهاسشفحبث.صرفىوزملائهتلا.بذدإلىأرسلهاالتى

إلىارسلهااىارساؤلمه.نواحدةفىجاءفقدم159عامكانت.!ر

ونصف،سنواتستلمدةعنهميسمعلمانه".نم219عاممصس

!ذاكانوإن.)4("طوبلمةلمدةوأَولادهزوجتهعنمعزلفىأصبوأنه

الفيوىقسديامادةوكاتب،ديورانتصلولالحذارةقصةذكذكرتالتىالمصادرمن)1(

هم.غيروكأيرون"افييرأوتر11اليهوديةالمعارفدانرة

)2(Rab Sadia Gaon in His Honor Edited by Finkistien .p .57 Jewish

4491,Theological seminary of America

.وأددقا..تلاميذ.يقمد)4(57صالابقالمصدر)3(ْ

)رشى(
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كانتأرسالةاهذهفل!ل.ا)تاربخ!ذاصحةعلىمؤكددبصورة2يقوملا

كدابلالاستفتاجمذابقملااحالةاهذدوفىرسائلهمنالئالئةأَوالئانية

أَنإِ!الأَر-كلو8821عامموادهانإلىايىكانوإِن.ذلرنعلىقاطع

اا-تافةاإ-الاتفىالهزبرالإِنتاجهذامععهرهمنسنواتءثرنقصلى

جمر.القصالعمرهذامعيتقيملا

بابىلزمفلسطبنإلى4طريؤفىمعرسعدياغادرفقدحالالمجةءاحا

ا&*ودىذالمثبذكركماا)تهلمم!نقسطاًتلقىأَنوبمد،عاذإقهتاركاَ

1()1(زب1311ر-يكثيرأَبىو!يدءلىط-/بةفىت!لم!اأَنهمنالعربىالمؤر!

اح!ءبةاالؤشرهَبا-أَتحيثب*دادفىاستقر.!ئتلفةبلادفىتجوالوبمد

ى-وعاشتا)جماهبرعرفتهاا)ى!لفاتهة-هااذتجحيث،حمياتهفى

4حتمااو.اقدب،ااا)مهدإشَفار-المختلفةتفا-يردذلكف!سواءا)-وم

.م429عامذوفىأَنالىمدادبفىومكث،اللغةوعلومالفلسضةفئ

-ءيع.شحافاةة-رةحلباوبغدادفىسعدياقضاهااالتىوالضترة

سؤوطوشاهد،إمباسيةاإخلافةا.نكببرأاًقدرعاءسفسياسيأ،جوانبها

أَنإلى)2(المقتدرا)راةىخلافةفىم359عَامالبويهيينأَيدبدفىبرغداد

ودماؤياً،ضلاؤفثناءأَسعدبافىوزمِبمدهمنالخلافةالمتق3اضووقولى.،ت

اىاااختلفةبالثقافاتوانتعشنالإِسلا.يةوالعلومالف!رازدهارعاصر

ن"الإِيىلا!يةالفرقنشاطوش،د،الحكهةببتخزائنبهاا!تلأت

نءوةرأَؤ؟رهـنالمسلى.بنعله،1ءخلفه01عاىاطلعكما،!سضّيًةءروتزلة

وبى-ن.إتحوافىوالبصرةا)ءوفةمدرستىبينا"لمميةاوالمنافساتالمناقسسات

خلافاتمنبينوصاكانوما.والفقهاتثريعافىا*راقواالحجا!مدرسة

هم33949-.منةالفترفىالخلافةتولىالمقتدربناضىالر)2(95صالابقالمصدر)1(

.م449-049ع!اع!الخلافةالمقأخوهتولىثم
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واضحةجا-ةالمدرست-ن.ن.درسةءلاءرمأصبحتأَن"حدإثوصلت

3َ
أصد!محملوقدةذاكإِكوه،واللونالاردفىخرىالاالاعلاممغابرة

انسبىنمالكرأْسهموعلىالمدب-نوخاصةالحجازيونثالحدبمدرهـة

وءفىا)ءوفبنوخاصةإمراقيوناا)راى.درسةأَعلامويحل،وتلاميذه

019)1(1(ا)نهصانحنيفةأب:رأشهم

لغتها.واستخدم"باوتأَذرالفبوىسعدبانر-هاذرقالتىا)ببحةهىتلك

ابلداإِلىسهدياعندوالف!رالثقافةاسسيرجعالمؤرخينبمض!كانوإن

ايإِيورىا)فتح"خذهناككانيرث"هـ.!روهىةبكاوفرفولداكا!ما

ا)طقي")خةيت!ا!ونا)يهـودوحان..ا-هرديةاالط-وائفبينتناة-لى

وأمصرفىسهررياف!رت!ونوسواء)2("ا)*ربيةوهىسلا.يةا3االحاكصة

من!ا.اقت:سوبهاتتثاشلا.-ةعربيةببشةصنهماف!للصواءرأفيَفابخدادفى

ايهـودك!:ااث)ترواياسهفى

العصورفىالدينىا)يهـودتاربخفىالشخصياتأَبرزمنسعدداب*د

4هجرقأَعقابفى1)يهـودية4العلصالأوساطافىطريقهعرف،ا)وسطى

حبثبةدادفىالمقامب"استقرأَنإِلىوسورياةلمسطينفىوالهوتى.?ر.ن

*:اكو-دتو--ث،صهاًا*ربيةواال!رية"الثقاؤوسصط4م!ازكلشاكتبوأَ

ال!ربيئاللهفيبعلىدتتلمذوكات،العبررةواللهنربةالعلميةالحركة"

.151ص2-الإصلامضحى)1(

9معاولدالمدقال!صبحىأن!بنسالكهر:وماك rوعاضام97عاموتوفى795.أو

الله.لبيتحاجالمكةإلاعهايرحاولمبالمديخةجانه

مه-8996.عامالكوفةفولد.الاْصلفا!صى.زوطىبنثابتبنالنعمانفهو:خيفةأبوأما

الصحابة.منكثيراوشهد،والجايةالاْمريةالخلاتينعاصر،مه-015767عامومات

إلىبهمخاصةحلقاتلهمكانتحيثالمتكلىينمعالكوفةكلجداتالدرحلقاتفىوتيحذ

بالحديثواهتمذلكبعدأفتههاإلىتحولثم،والخوواللغةوالاْدبالعرحلقاتجانب

أخرجه.حىالحيفةلدىلهترسطأنهويقالالجنفىداودابنمعتقابل.ررواته

(Margolis:A History of the Jewish people .p.265 (Y
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بماا)تورادفىلمةالمش!ابىريةالالفاظ!سركانبل،حذوهموسحذو

(1)1(.العربىاللفظفىلمجاربها

ة-درعتهايدافع،ايدهوتقاذراثهعلىغيوراًربانياسعدياوكان

ءلىردهفىعندهذ)كوضح،مف!ااطيخاأنيحاوللمنوبتصدى،طاقته

ا)تقا)يد.نيخالأنحاولوا)ذىالقرائبنفهـقةزءيمداودبنعنان

ةي!اففيدبرسالةسعدباعليهورد،والجماراالمشناف!ممثلةللإ!ودالديخية

1()2(نالقراؤ)حركةولالأَالمناهضب،نهيعرف!حأص!حتىمزاعمه

الفر-ت!ين.خلافحولايثيرخابمضأبلىوةيما

:القراءون

ا)خا!ودء!هرء،ودب-نضلإفاتمنأ!ياناًبحدثكانمماالرغمعلى

ف!كببرحدالىهدأَتقدالخلافاتتلكأننجدانناإِلا.سبقهو.،

ا)شقاقبدأَعندماايىلادىالعا.كأاقرناكانحتىالمشناتدوبنأَعقاب

أب،ودا،!ورءلىداودبنعنانوخرج،جديد"نصفوفهـمفىيظ!ر

عف-انةبامأَنوا)واؤع.الجاءوذيةالمدرسةوازع!اءللتلمودرفضهكل*لناَ

،ا)كلتردهذهوايدي!ن)ما)يهودعلىبالخروجومجاهرتههذهبحركته

ا)قرار؟نؤ-إمب،زومنفمنهـم.عنهالفترةلهذهارخوامماكثيرتحدثوتد

ا!رناه.نالأَ--رالتصففىحدثاذ"تتحققلملهنانثخصبةمطالبإلي

افىو)ةافىأوتاجااورأش،الأَكبرال!راقحاخامتوفىأنايىلادىالثا.ن

مهايوكان،4منمببح!مالتلمودعلىالمحافظينوزعيمالإسلامية

وكان.وظيفتهفطأَحدهميخلفهأولادأبتركلمأنهويبروسلمانالجاءون

المعارفدات،016صالعربيةمعرفةإلىمدخل-والإناناللسان:ظاظاحنديهور)1(

.م7191بهصر

(SacharAbram leon: History of the Jews. .p.166 New York. Fifth (r

7291.Edition
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مهروفاَهذاصاحبناوحان.داودبنعناناخىيهابنلذلكالمرشحينا-ق

اكبر"انتخابفىفعارض،التلمودلفرائعازاءولخاصةريةالتحريوله

فىذلكفأَسمر)1("الاسلاكل-4الدولةفىالي!ودرأشعلىباقبينرجلين

.عا-،موخرجفةالط!واعتزلنفسه

لىواءوئقاةية4ف!رب.ؤزرات"نبقهوء،نؤسياعنانحباهَأنإِلا

رفضإ"مسامنجعلتاىاهىالمسلملينا(ءريببيناوأنفسه!مإيهودابين

واحدسيبمجردلليهودجا)وترأارتعبيخهوبوهياديشاسوراجاءوق

فق"ا)يهـودجمهورءلىجالضروالىعفانتدفعحإذتكئبرداسبابمن

1(سبح4أَذوادعىالاصفهافىء-!مىايبويدعىر-لظهـراإثامنالقرن

كاذتاىاوالشرءيةالديتيةالسلطةار-لاهذاعارض!وقد..ظرالمت

ا)ىا)مثرعيةلنصوصاوفسراوبد..بهاذتسس!كددثاوبوء-ةسورامدرستى

المدرسشين)2(هاتينعلماءفسرهايركانعمايختلفاَقفسيراتوراةافىوردت

-رعةشكبىلاإلاأَضها،طوبلاتستمر)مالر-لهذادءوةانمنا)رغموعلى

وكل!دت،ذالمثلمفلالاسفرراداهبةءلىكاذوامماوامثالهعنانذهنن!،ت

المجتهحأَوساطفىبحدثءانماذلكإِلىاضف.لحرحفقالطرب

ةالاسلاءالفرق.نوكثبروالمت!لممينالرأىأَصحايبظهـور.نالإِسلاى

وعبرأحدبثوااذقرآنحولبعضهاخحواربإِجراء14الإِسلامحماحوي

وماوالسنيةاثءمةاهناككانوقد.الإِسلاميةا)هقيدداسحمىمنذلك

كانبل":عايهمالأمريتيتصرولم،ويراسىدينىنضال.نبيخهما

تزءصهمالذينالمسلمونالمعدزلةهناككانذالمثصنأَهمهـوماهناك

.r(")عطاءبنوا!سلإماكل،م

4-ة2ص!احفاكأةن!ة:أيضأذكفىوانفر،692صالإسرائيلالديىالفكر)1( w

892صالدينىالفكر)3(147صأليهودية2()

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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فىو-ربةةنثطة4ثقافيبيئةفىظ!رتا)ىالإِسلاءيةالفرثهذه

س!ان!3أنياالىادىالمسلاهيةالعقلإ"فىونضج،اهضيدةواالرأى

ءلىإ!تلفةاا)مرببةأمقايةاالنوأحىشملالذىالهرنج!ا)مقلىالنضوج

فىمثلهانشأأنالإِسلامفىا)دينسةالفرقنشأةءنفنتجايهـودىاالفكر

ابهودامنءةسبراَجمعاَله-ووجمعبدعوتهعنانفجاهر)1(."ابهوديةا

المقراداءمحاب"ب-ن!3المؤرخبنبمضعرفهموقد.اقرائيناءليهماطلق

أصحابب،نهم-رعتهـمفسرتوقد،القدبما)عهدوهويقراماأَئ

إرباببئ.اايدققايضذ)2("جديدمذهبالىالداعونالقديمالعهد

منذالمثقلىوماوا)!دهاراالمشناحتبعنهاءبرتكه.اا)تلموداءوحكه

ا)توراقالنصفىورد!اهـوالدينفي،شَاس.طاداءىلا!-أَخرةكتإبات

آضرونفقمعروقد.شفوبةرإتمرون5عداهبمايعترقونولا،فقط

هذهت4اتزوقد.اهوناقراهميه!ودبتهمءلىالمتفقاىالا"والطائفة"41بقو

وت!لأةأصلادافىالمؤدسرببتكاستصبالاكلورفىا)رباذ-ينمعالفرقة

51برإذا)تاصودهم!اأراميهِفىاختلفتانهماو)3،سبشاءطورءلىكلوسىالله

)3("ذإكخلافذعلىالقراءونأَءاو،اتوواةكامثلهكلقىدساًانبونالرب

ومه-مالثاذ-ةفىالفرقة"الفرقةهذهتربففىالمقربزىخططفىوجاء

والقمرا)ثمب-نال!إذنالأجتماعكلتالشهرمبادئيعهإونالذينابىادبة

إلىالا)تفاتدونبا)نصوصا)عملبراءونلاض!سموالأَسه*يةالقراءوسسهءوق

بخالفونأَنههاالمثهـرستافاوا)ن!لالمللفىوجاء)4("لىوالقياسالنقر

.والأَعبادادبتفىا)يهودسائر

Iصالهودىا!فكرفىالعربىام!ثر:فداوىموسإبرايمشت)1( rأ!!نجلوم!تجة،ا

.ام639صةالممرية

(TheJewish Encyclopedia .V.6 .p.318 (r

1891صةيةالأميراالمبعة،256عى13-الأعىاصغ:القلقدى)3(

.ةهراغاا-ليلا،263ص4-لخطصا:ىيزلمهرا(4)
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ببعضب-"اقةيمابينيافيهااختلفتقدالإِسلاكليةالصهـقكانتفاخا

عامة.بصؤةا،روبإتواحدبثامنكلوقفهموفىإثريمةاف!السلفمهصادر

أَحداءتبارهفى،وا)تحصظرفالشراحدبثباالاخذبمدموجا!هـالمعتزاقي

ءلى.حتويألم!4كِاجاءقدال!ريمالقرآنوان،الإِسلاهجةالشريعةمه!ادر

تِاب3ِأاةِىقَرَطْخَامَا":بقولهت!الىاللهوءفكماالب-ريضتاجه!اكل

-كأاشتدؤداة-راشنوأأرداز--نا.كأءاطرمنالخلافةان)1("0".
--.-.د.ى?في

-2
ةمهنهأعتابداودبرنعنانافأوقدللاخرئفرقةكلت!مبرإِلىرصل

ال!تابهذاءتبوقد،"اوصايااكتاب"ال!تابهذاوسمىآراءه

الا-تهادبابةت-تأَخهاا)فرقةهذهيزماوأَهم)2("ةالاَراكلباللغة

أَغلقودقدا)تلهوفىح!صاءكانأَنبمدجدبدمنالنصبخالفلاالذى

.ا)تلهودتمامب!لى

وحتلعودى،تاذمالفرذت-نب-نوالخلافسعدبانث،فقدحال(ىءلى

عنانءقةيهيرداًعتاباففأَالمنثقةالفرقةهذهلأَواءتصدىكلمقف

يدونوبنصكليهبرد،نال!راءونكانالآخرالجانبوفىومكلتقداته

1)فىصول""4حتابفىفملوا!!ءربتم!اءن.خه)وادجاأَنوبحاو)ونمؤلفا!4

،هـن،اتصوبماءلى4مهخلافهأَثناءمثيربنءَلَىسعدبافيهردالذى

4).ءإصرهووالقراذى(r)"بروحامبنسلهون"عاليه)ردباقاممواالذين

ةصرت(1)

841!طيةالهود(2)

جيهله،-نوكانصدياعاصر،اخرائيناأشهرمنوأحدوهو:يروحامبن-لممون)3(

شديدوكان.ذكبعدع!تمردثملهتلميذاكانسعدياأنتالمنفمغذكفىواختلفوا

يدلىأنيريدكانعدماولكنالعريةباللغةيهب،صدياوخاصةا)ربىازعينضدالتصب

مجتوىمعقدااد؟!ىأطربهوكان.حديثهخلاا!فىالعبريةإفلغتهيغيراطل!تضدبرأى

2ص7-ئلايىستراو)يةإخحوا.خطاالأابعضر 0 9 - 2 0 A).
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!هحااء!!ااىاوءى:ريةبا)جاءونسعدسارابىءلىردودكلؤلفاتهو.ن)

دَصااجاءونا--اةفالنه!اوقد")1(الربحروب")وتسنىباءميسحق

تطسبرهفىيطتب-لىءانالذىالطرائى)2(""صلإحبنسهلذلكيذكر

.ودا)تاه-3،اءالأةويخ!ركقرانىأنهوغمالتاصودحكماءأةوالبعفر

.ؤافىأؤوالءنا)توراقصبالتالقراءوناستغنئفهلذلكوخ

الاسعطلالا)قراد-نم!اولاتمنا)رءمءلىأنهإِلىتشبرالحقانق.التلمود

اتسبربتةاَكض-رااسفإذوقدذالمثمعانهمالاباتالمروعنبىالنصال!ا!ل

.وءىبنةبت-ا.."ن.وفاسيمر!مة-نإمأقوامنبعفاَوأوودواالحاخامين

اقي.رنامنالأولاتهـ،فافىالأَوا؟لنالقراقحاخاىبهارأحدالنهاوند!

نابمدنبالزراقإطائفةاتسهبةينسبا)يهوالذى،الميلادىا)تاسع

فىبنفسهرذحر"ن:بتيامن!د.عنانإلىنسبةيئا)منابيسمونكاقوا

ا،"راإ!ومه-ث..ب-ثءلب-نا--رتوقد)المباحث4كتاب4ذهاب

1()3((إ!راافىل-هاااشرانأَستطعو)ما)ربانبونبحثهاالتىالمباحثوسائر

حناباتو.نا)ربإفي"نأةوالتعلمقدأَنهمناظالقرتصعليهشهدكما

دَان.،وءلى.افرقت-نابتناإساهوةعلىذحدمأننستطيعهؤلا

.ة؟،اا-"قاب20ؤا"وكانسعدياتزعمهاصراعات.نالفترقهذهيسود

الديية.المعارفبهايقدد:إربا-روب)1(

لرفىوالجساعدقعلمبابا!إلىذهبم019عامبالقدسولداققر:.صلمغبنحما!)2(

حد--تائاال!رالمذبتلجص!يمكنو.ةكث!!إدءاءاتبانييناشعلىوادعىال!رافْالمذب

ط-تمستانثبوليمغعمومتهأنجاءنيحذرجاءالقدسمنأنهقائلانفحهعنسها!

اع،والنر(صةالماءاهـةثلالدبنأمورلهموسهلوا،بهاصاخامون-*حالذىالاْجانب

علوتفيرأ،لتوراةتفيرأعلألف.وعطورهمأواليماجويمماركةالمحمحزا

.(471،902ص،7-انجا!يسراوتر)ودايالأصُيا

126ص3-نا!ايرتسراو)3(
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)1(:مئيروبنسعلىيا

و-ناعءسضبقهظفىهوهـثيربنوبىينالفيوىسعديابينا!ورف

ذإ،بابىلفىلليهـودالشرؤيةإدرسةوافلس!نفى-4ال!ربالمدرسة.نعل

نشب*يداَسيظلالديتبةالزعاهةلواءأَنأحسواقدفلسطينيهوفىأنيبدو

بابكفىا)يهـودىالدينىالف!رتقدمقوةمنلاحظودالم.سلمانهي!ل

نتظيموأءيد."-نفلسطيهودفىيدبالنشاطبىدأهناومن.3وتطور

ء:را)ذىاملمىاطLالت--.سكزهىط-رد"وكاذت،الجايلفىالمدارءلى

،ال-وراةجاءتْبااىابرالنصوءرالاخصءلىالمب!رةالعنايةفىنفسهعن

حرفوءلكلمةعلفحسبوا...طفبفولو!عيبرفعهايحدثلاوحتى

،ا)توراةيهلماتالمجصظالم!تاددوءيرالشاذةلاكجاءاتقوائمووةءوا

بواسطةللرمزقظامالتوصمةْبوةككلوتمت،الماسورقالنصفلا-ععنونشأ

ا!اتا)3ضبط)تعليماوذإ.ك،وتحعهاالحروففوقرالعلاثاتالنف!

")2(.ا)تقايدبيئوالتفسبراننطقنخليدتموبه!!والوقفانرت

-ةالفصا)قراءاتفىالشرةيةالمدرسةمعالمدرسةهذهاختلفتوقد

نأال!راقحاخاكلوورفضبلوالوقفاثوالتش!يلاتالعرقيموطريقة

العاضر،الظرنمنإلأولاانىصففىفلسط!نفالدينىاصلمىأالممعهدكأئياَكانت!هـ:بن

وكان.ها!وتاسمهأنالمصادتبعض!وتذكر،اشيا!جىابدتإقيصا!ن!هإناطويظا

فلعاكن،فئأمرهماشفحا!أنبعدالظرائينضدالعونأصلبمطبغدادإلىسافىثمةءا؟!فىقييم

ت"(عادثم،وبو.باددصاسورافىليأكطديمتهالليهودالثرقيةالمد.سةضهضةشاهدوفاك

عودته،قبلىبغدادمطأعذهإلذىداشقويماحوأطاعوىاسعدياب!توبيةاضالأفنيرانلتداح

التقيط:أووالنقط101ص7ءائيليراوشسر)2(.أختديماهذاتغييرومحاولته

وتيمادصوعلاماترموزوضعطريقعنالمقد-!الكتابنصرص!لضبا!ا!لأولىالأتالىأو!

اليصووضع!نإيهود1العلماءانتهىأنبعدكأتقدالمر-!ةوهذه.وفا!.ى،للم!أة-

ولهـيةفىأرزريةاالمدشسةقخ!خاقوبنأ-؟!بنأيدىعاىإ-تحيصأإاستخدامتموقدوتدوفي

.(تنتصا:مادة،انبا!يراوتسر)بفلطين
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كانذاكوا*ل،ل3بالثا)جماهيرأَكلاممنهاغراونالتىالنسخبض!جمطوا

حانأَفوأو.ا)قراءةفىالمرناعدمعلىوقدرتهمب،ئفسهممنهمثقة

أَنا،إِ.اإجالهذافىبمالموثوق3أَخةعلىطبريةرجالإِلىباستهرارينظر

تحت!دكازتنؤسهافلسطبنصانحتىبابلليهودكانت4الديف4ا)زءاكل

ليناسازداا"رفواأيداتقاافىوتتبعهابل،الديخيةمتطلباخهصافىكيصاًءإ-،ا

منالمدرستينبينكان001رغما)تقويمذلكو.ن.الي!وديةالح-اةفى

4ص
ايبها.وأسانفسهاالل!4فىالأضشلافمنهاالاءورب*كلرفىاضتلاف

)فا-طنالديفيةالزءإمةللأَذهاناخرىكلرةيعيدانمئبربنوف!ر

كاذواوةرنساكإِبطا)ياا)-ميدةصارالاكليهسدبحضوأَنخا?جدبد!ن

د4ةهناو.ن.وذراثتقا)يد.ن"الؤلسطيتالمدرسةءليهذشركلابتب*ون

فىاييوديةاا-!اعاتافادةنبلىالقد!أَكاد؟يةرئب-لىمئبربنأَعلن"

رومواي!رأَ-دابوشصادتا"اماهذاالفصحعبدأَنم219عامبابل

أسض4ارأ"لىةانذاكوءلى.،ا:ابىلىااتقوبماحسبادتحبثلاذإء

ذاكفىسعدباوكالت)1("ا)خصلىبومو)-لىالثلازاءأيوسيصادف

إلىيهفىفمثيربنأنواحس،الأَكلروبافبحلبلهرحلةفاالوقت

هـ*-5دت،ددسام4الاذب-طركاهابابلوأَحست،ذلكمنابحدهوءا
ت

،اليخودحم،ورءلىا)تراؤينازيثقاتصكلنبحدينتهومفهماوجمهود

"درا!ى41اذبرىءتدؤذ.افرؤتبناببن4كلامبم!اركمىصذلكذبعوء،

هذافىب-شهـ!ااراحواواستهرالجميوريقبلمهاب،دلةمزاعمهبنمندوأخذ

ا)-ابلمب4المدرستينبينالاغَاه!اتتبودلت.حيثم239عامحتىالمجال

ا)جدبدبتقريمهـازصمسكأَنحاولتفلسطينكانتوإِن،والؤإىطينبة

)1(544.543,.JudicaP
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هذافىسهدباأنِإِلاهاصباهاأَباوأَء-ادهاء.واعيدمنكضيرأغيرالذى

سعةة-4اضهـراْالذىاجدلافى.قدرتهعإطبرهن"قدمالقاقالظزاع

؟تابوأَ)ف...ا)صعبا،وضوعَهذاناصبة4وامتلاح!اطلاعه

اضوراةااصلوبزم!قءلىب،سلوب"خبربن.زاعمة-4بدحض(سلالفص)

ا)شهـر:ستوياًشلىوكان..ا)توراة"خلاتات-روابا)تصث!يلاتمزود

ا)بابليةللمدرسةالنهابةفىالنصروكان)1("ألجدبددالسنةبسبقالذى

افيَر،واضحةأَدلةءلىالمبنىالجدلعلىقودمنسعدباائبته001فيضل

ءاماجاءونامف!مبإِلى*ودوبرةي!رموهأَنإِلىالعراقيهوددخالذى

اجاءوذيةاثاصب5بقصربينهمالمعروةةالتقا)يدبذلكءخالفينم289

ء-نحيثالمض!صهذاسدباوقولى-هـنهـم)-صهوفىالعراقيهودعلى

.سورالأَعاديمية-اءونأ

:نحسبرإتاوراسعد

ءلىاإنثقه!نوساذرالطرائبنلمقاوءةالجيورحلا)ربإنبونبذل

نءةبهابدافعوناىاؤلانانه3وهبىحو-3ظربفءنوذإك!اليهودجمهوو

فىا)رباقتيئ،!لاء.4إزعاااءإوالفبوىسعدباوحصل.ا)يهودىاقراث

فىبدعن0ا،تش!؟4والتراءونأَدخلهمايفاهدةقد"خصس.!معلىالرفى

ا،ت!&ونiؤ*هـ،الدبن"ذابفإطأَنقنحىسهءلطؤ،ذ!إيهـودىاالدين

ا)"قملمطالاتفامطءإطبتفقالقدبمالديخنكعذاانالإِسلاهـفيىيظطللدرن

با)--ثوشناوفاالمقدسال!تابنص-وص!إلىفاتجه)2(ي!والتاريخ

.ا)هـيرملىباقباًا.خهاإءصبراظلؤيمةلىنفاثلليهـودبق!جأَخرو،والدراسة

)1(926-268..Margolis,History of the Jewish people p

Sachar:History.532.165ص!ناطر.د:أيضاَانفر of the Jews Pp

(Y)44ص)4-الحفارةتمة
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:ذراللتويةلهربا4ترجمت

كازتاىاالرربى-ةإِلىالعبرية.كأونقلهالقدبمالعهدسعدياتفاول

اخمسةابإلأَسفاروبىدأ.الآرامبة.نبدلااليهودبينء؟انتهااخذتقد

الزرفىالمستثرققاموقدالقدبمالعهداشفارببقيةذلكتلىثمأولا

بتر-ء"قامأَنهاءتقدوقدتاعاًالترجماتهذدبنشرديريخبورجيوسف

وقمامأَسفاربعضإِ)يهفنسبوا،العربيةإلىالقدبحم!العهداشفار-!يع

فىيقتربلدازبإلةتفسيرهذلكومع)1(ودانيالاشتيرمئلبخرجمت،!

قامأَنهيؤكدالذئرافيسعديىاومنهـجاسلوبمنكضيرأومنهجه4(سهلوب

.لأَستبرذفسبرهءلىالهثور.قذتمكنولمبتر-صته

فىبسيصاإَالمقدسال!تاببج!لأنهذهزرجمتهفىسعدبا-اول

يم!نالمقراب-بطأنرأب"منف!ان"اله،د!اق!ار!اوإدراكعظيةكلتناول

ن.اولكانوء!ذا.ذاكفىضررولام!إنهوباخذالدرايرمعيفتأن

ن4سفرل!لسعدياوقدم.")2(ا)بشاطبمت!تا)توراةب-فسيركتمسه

والمدف،إترجمةاهذهمنالمدفةيهاحيثر.4بمقدقرجم!االتىالأَيص!ار

تلكوءداولأَحداثهـنعليهاشته،!قدي!ونومانفسهال!نحرمن

-؟ثا)تث:"،-*أصفاتا)ا"نايةخاالعربيةقرجمتهوكانت،الأَحداث

.")3(اللهءلىا)-ثربةا)صفاتوخلعوا)تشبب"ا)تجسيمن5ة-،1تخلص

بى!-ةخازبعهاطرليكةوهـىتفسبربرنالتوراةعنسعدياكتبولقد

ا)ت"-بر.وا)تز--رحاثروابإ)ترجمةتناوداالتىالقدبمالع،دأسؤار

تهب-ره-دءلىاوامرببةاالمتا)"-رب"ءنالنصنقلعنء-اردوهوالاول

332ص7-انياطيراوتر1()

965ص!عثرالحاديةالبعة،2391فيا.البواكير:شممانفنحاس)2(

(InterpreterDictionary .p.944 (r
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فىز*ت-رلابةالعربترجمتهكانتوإِن،القصيرأَرابى-طالعؤسير

-ح،وتوض!تفسيرهـ"ظمهافىذرجمةول!نها،الضيقبمفهـومهـاترجمةالواقع

بىنفسه4نبواقد،فقطحرفبإِضافةاو،واحدةكلمةبإِضافةأحياناً

ذلكرأَبتولما"قال-يثالخمسةالأَسفاوإترجمةءقدكلشهفىذاكإلى

العؤكممةرفة.حررأةكطا)-ورادذصسمبطتؤسيرال!تابهذارلصمت

المهى4بيخ!ثفحرؤاَافىكلمةإِياهاودعانأمكننىوإذا،والنفل

مصاحةكلعلىأَسفينوباللهذلكفعلتالقولمنا)تلوبحلقنعهلمنوا)راد

.(11"ودنباديناكلرمنأقصصدولا

ؤوله.نبتضحكما.يرالقصالتفسبرهذااوا)ترجمةهذدحتبوقد

تعا!واالذيرنعصرهفىا)يهـودىالشعبجماهبرإلىالتنمسيرمقدهـ"فى

علىالملاحظاتب!ضهناككانتوإِن.فهمهاكماالعربيةهـذههمواوة

أَنالااحعوائهاوسعةتهاودةَإيبهاأَسا-يداَنعلمءربيةكلغةاترجمةالغة

ؤحىوهاتهومهرة4بال!ربهذهمنتم!كهق5أَبداًتناللاالملاحظاتتلك

ولعل،4علإتفرةلىولمأَتقنهاوت!لممهاانهءلىبدلمماإ--"اواساو?رة،1

ر!اخلفاءارعاباءلىةرضتقد-4ال!ربأَن":ب!ول.نءلىردذلك

لمايةال!ربىإِن)2("اكصارئءلىمن!مأَءثرإ-،وداءلىوربماالمساهـين

صاوىوالخا)ب،ود"نكلبادو.!بقدرهؤلاءن5أَحدءلىقنمرضر

وررزا.الةرب-ةل!تهجهحوسطالتعاثلى)يم!خهموذلكبهاوالتحدثلتعله"ا

"بقذفالذىا)خىلاقالعلمىا)ضطورهةمتابن5يرت!خواوحتى،4ناحبمن

منالمث!فونيستن!فأَويتورعولم،ال!امالرء،رةذ-ارفىاووون

جدبد.ندالم!تنتمىجدبدةلغةبىتلابيبالأَخذ"كأغبرءمأَوا)-يود

ايهودىالنه!ص:أحمدوعباسالثارصاىعلديهور)2(965صابواكير)1(

25صبالإصكندريةفالمعاتمثاْة،الإسلاميةبالفلفةوتأثره
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ب:ن.ضجكانمنهجهفىسهدباانب-ضمح-رالقصالتؤبر!ذاومن

مزاعمكلبردأنهوذلكإِلىدءتهالتىالأَصباب"نوكانداساطالبث

ن?،اقداكفاشرافممهأَنوإ-وضح،حربهسماساليببنز-سالقرائين

)1(.1(القدبمللعهدالبسبطالمعنىمعزتناسبان

والذفلالطوبالتفس!برفهـوالتوراةءلىالس!دبالثاتالتؤشرأَ.01

كانإِنو":4اب!والخ!ةكلوصىلأَسفارقرجص"مقدهةفىأَيخضاًإِ)-4ارأث

صناعةوكبنمبةالعقليةالشرائعتثريعءلىا)وؤوفذلكبعدأَرادهو

ذلكطلبال!تابفىؤصصءلىطاعنعإ!طعنبفىولوبماذا،ادهرر-ة

)2(."ذصدد4وبقتضبذلكءلىينبههـ4المضخصرهذاإِذالآخرتابا)3من

jا)تفسبرهذاكتبقدجاءونسعدباكانإِذا.،حولال!--روناختلفةد

لابد4أزإِلىلىالبعضو؟بل.لاأَما)تمدبمالعهدأَس!ارجصيعءلىالطويل

والمعتقداتالأَمانات4كفابضهنوأنهخاصةهذافإلقدي!ونأَن

إ؟ث-را-والثقافةالف!رمجالفىاسمهرفعالذىال!لسفى4عتإب،هو-

وق-د"القدبمالعهدمن"خفلمنةفقراتعلىوا)خ!اسبرا)تعايقاتمن

دائماًعادز"وهذه.(الأَزهارحتاب)لاتوراةلالطوبزفىسبرهس*ديا-مط

ا)ىالاشفار.نسفرل!ل)تفسبرهضاصةأَسماءيطلقاناءتادأَنهإذ

مضمونمنمستمداًالاءمهذاي!ونبحبث)3("القدبمالعهدصنيايفضه

الأَحداثلم!رىفهمهحسبلهويهدفعايهيدلماومدىنفسهادفىر

(التعدبلحتاب)عليهبطلقلأَيوبتفسبرهنجدفمئلا:السصرفى

طريقعنالمختلفةنظرهووجهاتالإِنسانرأْىبينفيهبوازنانيضاول

لءفىوت!الىسبحانهاللهوعدلالثلاثةوأَصدؤائهأَيوببينال!وارذلك

المقدمة.،الفيهوىلعدياالوراةترجمةبم2)066صالواكير)1(

.(المقدمة)ليوراةالفيوىسديا-فير)3(



-191-

ء،
فىالانسانثقاءزظرية-وليدورالنفركعذاكلأنإِذ.ورالام.كأاكلر

م.اله،ل

وهوتفعمبرهفىجلياَدهديانهـج5لنايتضحال!تابهذامقدمةوفى

والتقلالعقلخل!وب%ال!لمهاتء*اقت!ارضتاذاإِلا.اطالبث.نهج

مهانيهبمضأوالمجازإلىيلجأَأَنالمؤ-رعلىسجبفإِنهالحالة!ذهففى

ألفاظن5المشهورهوتفسبركلفىالأَؤدمأَنوأَةول"يرقولذلكوفى

الاَثار.دضسرهأَوالمشهورذلكالهقلعنديحالأَنالااللهمالمنهسرال!تاب

نابرللم!فينبغىالا.4ب-نوادشعهلالمجازهوذلكبمدالمرتبفإِن

أَحدهماأَوالأَهـرانهذانأَحالالذىالمعنىذلكألفاظبعضإِ)ب،1يررج

ن.لاالقرميجوِّزهحيث،نبإِنصافالمجازإِلىاخراجهوي!ون،!ثهورة

)1(
.حولكفردأاكلورسعديابوضهحا)تصبرهذاوفى"يمنعونهحبث

المعلوكلات.نوكف)2(طانالشبوح!يقةوشهخص-قوزكلانهوم!انهابوب

.كمبرأالباحئينثخلتالتى

W،والأَمحال."ا)تساب-حكتاب"المزا.يريسىفنجدهتفاسيرهبق!يةم

علتابسعدباعايهفأَطلقالجامعةسصرا.،.)3("ا)ح!!ةطبءتابا?

قصير3تعايفاتمعء:ربةترجمةإِضافةمعقاؤحداودنثرهوقدالزهد

سفرواما.(4)6291سنةاصدرهالذى"الخمهرالمجلاتداكتابفى

المصىاحبة.حخاباسمالفبو!عايهأطلقفقداسصتر

7ص9918ي!باس،بيةبالعروشرحهأيوبدفرتفير:الفيهوىصعديا)1(

كذعلويدال."إتناحق!قةقفإنهالظانوأما":يقولللظانصدياتعريففى)2(

عزرافىكاالمعانداسمأيفااقتب!و.ا:3وزكريا،11:41لأوملوكفجا.بما

ذاتعربيةكلهااتهتفيرأسماءجمغأنويلاحظ.الحكةطاب)3(كتاب.ه:31

الفلا-فة.مصافقصديامجعلونالمؤرخينجعا!ماذكولعا!،فلقتصوقمدلرل

.(المقدمة)للتوراةالفيوىاصدتفسير)4(
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ممبيرأ-!دأبذكقدأَنهنجدا)تورادءلىسعديابترجمة!تملقوفيما

وش*ناإذاخاء.ةسهـلبى،ساوبالعربيةإلىالعبرب"منالنصنؤلفى

ذه4ا(ف!-قء،ناها)نمرهذاتر%ء4جرد5يقصديمنلمانهالاءتبارفى

Iومما:ثاةةء،صتهجعلمماوالتفسيرالشرلمجصدكانطاوإ،ل!لمصة

دراسةالىتحتاجتفاشردأننقرريج!لمناياالاخطاءبمضزثاوؤ*4

اكال!بيلءلىاوحظممابى*ضأهنااثبتوإنما،مجالهاهناإ-سصد!دة

:الملاحظاتهذهومنؤقىط

اشاربماا)تزمانهيريةالتفسعدياذرجماتفىالواضعن5:أولا

قدوان!اانصبإالتر-!ةفىياتزملا4أذمنلاترجمة.قدمف4فىإ-4ا

اإراةترا)ت"ذلك4أَمثاومنالمعنىتوضبحبتحص!د-رقاَأَو4لفظيزبد

هناسعدياأَضاففقد)1("تاءلالجنانشجرئمريمجم.نللتبان

كع!يردأَ.ثلةوهناك،ا)توراةنصفى.وجودةكيروهى،جمبعةكاله

د،تؤالاضافاتوهذدوالث!رحالتفسبرذلككأ5قاصدأسعددافب"!زادكل!

.اضرىإلىلغةءننصنقلهـجردلبسهذاعملهأَن

العربرةبىااإخةكأيرأيتأَشرجعإتهعربيةبيتهفىسعديانث،ة:ثانباَ

ردم311القرآنفىاإستخدمجاء4باتأَذرقدأَنهحتىوهجائهاونروها

بنعثمانسيدناارسلهااىاالمصاحفءنا)رءمعلماءرواه12ا-ذوالذى

بااحطيعرفا)ذىوةالاسلامية!ارافيَوبقيةوفةوال!سقالبحصإلىءكأان

با)-طيةالعروكتابىتهترجمتهففىةللمصحفالعمافالرءمأوال!خماخمط

بعلمهذاصخعتإذاللثباناللهقالii:3تكذلكعلالعديدةالاْمثلةومن3:2تك)1(

وببحواءخلقعنالحديثعد3:02وتكالضفىوليتةالاْخيرالكلمةفافزاد

والاعتقاداتع!ابهالاْماناتقذكشرحوقدميتناطقحىكلأمكانتا،نها:فقالتسميتها

212ص
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ن.هـاعونفازتبلممهذاصنعتإذللثباناللهةالا:يقولالعبرى

تا!كلاًوترابتسلكصدركوعلى.الصحراءوحشوجميع-البهـانمجميع

(.?)"حيوتكأَيامحاسا

اعه!افىا)واردةالشراثععنيضحدثكندماللترجمةمقدمعهوف!

ءصيةمثلاممتابافىمنصوصةغيروي!ياتهاكصات!ادا:يقولالقدبم

حيوتك،)لالفا!هناالمستخدمالمجاءفمن)2("الزكوةو!يةالصلود

ذالمثفئال!كمافاإصحفر،منفساستخدمقدأنهنجد(ألزكوة،!اوةالكل

اللَهَإن4َةلمَوةاوَابا)صبْبراسْبَعيضُواآمَنُواألذِرنَأيهَايَا":قولهفىءما

ءْرِقِأهَاكَقيَو-ُوهَ!مْقُوَإواانْالْبِرَوَبْ-لى":ت!الىوخْوىله3("ُالصابِرِرن

"يئ3َ-بَرَا(ةَِألاَخِرِوَا)حَلئِ!ةِوَاااْيَؤمِاللهواآهـقَبمَنْالْبِروَلكِنوَالْصَخمْرِبِ

ا-صبِ-لِاوَابىْننوَا)!ص!اْبَفَىوَااْمُهرْبَكمااذَوِى-كلبَهءَلَىالْمَالَوَآف

إذَابىمَزْدهمأ!وَفُونَوَاَدًوةَازاوآقَ!االصَّلَوذَوَأقَامَا)رَقَابِوَةِكاوَا)-ائِلِينَ

3ءي،.."كَل

الاا:إبيَاولىيَرَوةا)قِصَاصِفِماوَلَكمْ":ت!الى4وقوا)4("عَاهدوا

.()ْ"قَتقُونلَمَلَّكُئم

أنهاعقلاجازبإلىانقلاعلىواعتمادهسعدياسلفيةيؤكدمما:قالثاَ

ففى،ا*بريةاغيربلمغةذلككانو)وحتىادابصنءنيؤضبسكان

د-حبتهاءلىعاصصاإاىوااخروتاسفرفىالواردةللوء!اباقرجمعه

ؤر%ء/اتهبعضلىالآراىأوفقلو،لىترجوممنيقشب!نجدهال!سربالوصايا

تؤتللايضر-صهاسعديانجد)6(أتقتللا!:تقوِلالتىالوصبةفق

لىا:3اعلىلىالنفزيادةأوباضافةا)ترجمةهذدأنونجد)7("النف!س

،صلتوراةصدياترجمةمقدسة)2(3:41تك)1(

178:ةالبقر(،)351:ةالبقر)3(

بالعربية.لتوراةصديانفسير)7(02:13-.يرج)6(917:القرة)5(

(رثى)
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:4بطواا!راميةإلىلىالنهنفسترجمعندماأونقلوسإليهاسبقهقد

.)1(،نفسأتقضللا"

ءلىاإحافظةاتهوهـحماو.العربيةاللغةمنسعدياطكنمنارءمبا:رابعاَ

ا!رابانبهيبقدأحياناًأنهإِلا،التبرراةلنصترجمعهفى!اوأساليبقواعدها

الإصحاحفئذعرااللذينالطبمبنللنوربنترجمعهفىحدثحهـااللةةفى

أنيرااعغليمبناا)شيريناللهفصنع:يقولجيثا)تكوين.نالأول

.واعب3اواالليلفىالإضاءةالأصغروالنير،النهارفىللإضاءةالأكبر

inyyفعرجمعه Hammaorotالمعنىلانلغوىخطابالنيرينهنا)2(غ

وهىإ)3(.نور،للاضاءةتستخدمفتحةأوءالمضىالجسم"هولة-ةً

ته!!ناا*ا!ةفا)"(أسواءاعلىومؤنعاًكلذكواًجمصأأعبريةافىق-مع

اراءوااواووااتونا":نورمعنىفىاللهةمقايي!معجمفىوجاء!نورأ

يَايىُه.انارواالتورمنه،ث!اتوقلةواضطرابإضاءةعلىيدلصحبحأءل

.!)ْ!احركةاسريماًمضطربيكونذلكولان،الاضاء3صريقةمنبذ)ك

ركلال.وبروزهاكىءوضوحعلىتدلكلمةوالراءوا)باءالنون:نير"1..1

عاول.الضوبنيرهذاعلىقيىثم،نيرمنهالواضحالطريقلاخدود

)6(.!ووضوحهلبروزهبهسمى

4!راواالثممسبهماوالمراد،النورين"سعدياترجمةأنيتضحهناومن

.)1(Targum Onckelos. Herausgegeben and Erlautert. Von Dr. A

.41erlinr_Zweiter Theil_ Berlin 1RR4

والصفحة.المددرنفى)4(683ص2-شوضانابن)3(.16:انك)2(

رون.15الس!معبدتحقيق،368ص5-ا!نةعقاسمعبم:فارصبناحعدالحنابو)5(

.91365ضةالقاهرة،وشركا.الحا!الابىعيى.العربيةالكتبإجاءدار

.%3صالمصدرننى)6، A
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لمجض-ر،!وبد،التريرنبمعنىيترجمانلافهماَالص!حء؟انهفىليس

فيهما.رارللت!كذلكويىلىالناسخمنخطأالبعفر

افيررنبمعنىاللفظةترجمقدكانسعديا(نوهو3خراحمالوهناك

ارءماءلى.تالطفىأوالنسخفىتظهرلمالشدةهذهأنإلاالياءيتشديد

131104!ذهفترجمتهاحالةاهذهوفى.الحركات)ظهارعلىحرمح!طمن

وبذ)كوالقمرالشسبهعالمجصدالنيرينأنإذسليمةترحمةبالنيرين

العرجمة.قستقيم

الدينى:الف!رفىالجاءوفىالعصسنتاج

كانالجاءونيمء!رفىللعهودالفير!النشاطأَنذكرناأنسبق

فه،!ااتلامبذا!لدر!كانحثادشاودورا.دريص-أْحْص، ء--.صبسوى!سى

نأوقات.ا،همةلهذهآنفسهمكرسواأساتذةيدعلىالدينوأسسالعلمود

جازب"نورعابةعنايرةمنلجقونكانوامارغمالمدرستينهاتينقلافي

جمةصعوباتيرصادفونذلكخكانواأنهمإلا4نوابأوالاكادصبةرثلى

أيديمحم!،بءنتوافرهاوعدمسوخةالمتا)تلمودنسخعددقلةعنناتجة

عاصية.ئر)فاتوضعضرورةإلىالجاءونيمتتبهأنذلكنتيجةمنوكان

عليهترتبمماذلكفىراجعهدوا،وتحصيلهمدراساتهمفىالطلابقصياعد

المرحلةهذهف!ريمثلاليهو-ىالدبنىالف!رءجالفىعظيمتراثوجود

فقدقدكانو)نالتراثوهذا..لماا&اعةالمراحلعلىالضوءويلتى

أَنإلا،زسيرفيهحدثأوب،ضهحولالاق!الوتضاربت،معظمه

النثماطعنواةمحةف!رديعطينا،انتراثهذاإِلىالمت!ررةالإِثارات

الدينى،اتفسعرا"جالفىخاكحةو!فةالجاءونيملمدرسةالعظيموالمج!ود

هـواءاللاحقةالأجبالوعرفتهاالمدرسةهذ،خلفعهاالتىلفاتالمةِو.ن
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نذءرأخرى.ؤافاتفىايهاإبا!شارةأوأيديهمبينالمؤلفاتهذدبوجود

يلى:فيمابمضه!

والاموراذيم:التنائيمحتاب:اولا

وأَئمةاحاخمامبنا"نصابفيهسيرةيضمنهأنمؤلفهصاولكتابوهو

?مره-ىاسلاماعايهمو!.ىعصرهـتذوالتلمودا)توراةفىإ-دذينا

ككفىسحدثزمنيةتراتاخاالحاخامينهؤلاءذقىسيمطربثعنوذ)اث

نويعبماكانواوكيف،الذاتيةسيرغآوبسردمف،مءجىموعةعن?س

يذءر"ؤ!ا-3كماوالأَجاداالهلاخافىأَقوالهمهـقب!ضذكرمعولي.درسهون

روةور-حخا)شريعةفىا)ممو.جاتبحضذلكجانبإلىالمؤلف!ذافى

)1("ا-دلواالمناقثةفىاحاخامهنااوباسهواتلموديةاءطلحاتالمصب-فق

.تاب311هذامؤافعلىبالتحدبدالوقوفيمكن)مش

:"لفتاوىا"أَوالاستفساراتكفاب:ثانبأ

هذاسمىوقد)2(جاءوناحائىالحاخامهوال!تابهذاوهؤلف

والإجابةالأَسئاءكثرةمنب"يحتوكانلمااًنظربالاستفسارات"ال!تاب

والأجَىوبةالاسثلةل!تابالاسامىالمصدرعان"ال!تابهذاأنكماعلييا

هذاوا)سا:ددالارا.يةهىال!تابهذاولغة)3("ذ)كبحدألفالذى

الذىا)تلمودبمدالوحيدالمؤافهوكان!الرَتابهذاانويفالالعصس

YYAصطرناد.)1(

،جاءونكونيلللحبرنلعيذأكان،م075عاماليهابهذامؤلفهو:جاءوناحاق)2(

الحبراختيارتمانهإلام755نوفىالذىلموئيلخلفأجا.ونأيعينانفىياْملوكان

ويتفح.م761ضةفاكتوفىصيثفلطينإلىبابلكقيوجعلهأغفبممالذلكنطرونارْ

لجة،حمعةمنبهيتعتعكانلماذكعليهاطلقواإْمماركيةبصفةجاءونأيكنلمأنهذ!من

.(ناطر.دو،ائيليراوترانظر)يعةوالرالدينامورفىوسة

233صا-انيليراوتر)3(
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تعدرا*تب*ترعدادمما،مؤافهنركهكماوهيئتهبمحتوادمحعفظاَظل

.1(آ"تاب311نةمهأَدخلوهاوتلاميذدأض،فهـاطفيفة

4ز-ت!ناءبارةإنهيكقالننيمكلال!تابهذاكلضهونومن

اتامودافىأهميمةرَثرأهومايوضحأَركفيهوطريحتهاتلمودالمحتويات

وةد)2("-را*هاا-دلوااإناقثاتءنابعدواواؤخنظيماربكلاءبلخته

وإز،ا)وؤتذالمثفىاسصالْدةاا)ممايةالشريعةب،ءوريتعاقكلاالمؤلفض!نه

لىاَ،ت،ةرد12..1اواانجاسةاأحكتامأَوتنالقراببثريعةيتعلقكلابضمنهلم

بإادارس؟نابعدا"حاواةإلىذالمثمنهادفأ.)3("الأَجادوث.شكثيرأ4في

ا،ترواا*"نابى"قعن!مأترفبفوا4الشرعببالامورالايفتخالجفافعن

إبىرا،يمءنه!بوقدذالمثيوجب.،هناككانماإِذاوءظيةقص،ب-رد

أهإمتااذىان3وا"وصيةعشروئلاثةسمائةءلىيحتوىانهدافيدابن

نءءبارد4وصبولصتبنثمانوصجةوأَربعينوخمس!.،ئةفقطيفكلءمن

.)4"نواهـىعنعبارقوصية،سبعكبنوسبعاوامر

ادرو"د!ا5!د!وعةءنءبمارةكانأَنهنعرفا)ءتابهذاعنذكروكا

أَكلامأَ،هـ،رررأثلىب-تفىا)تلاصيذعلىسواءمؤلفهيعبكأاكادْالتى

اًكبيرجزءاًميثفهوواذاكوالأَء-اداسباتوالمفالسبتأبامفىالبماهبر

الاآءورءناحدبثافىخاصطبصفةيطبلحانحيث"والإِريفادا)وءظف!

اصدوكوا،انا!لىاكم-بةاقاوكباتمكراىاالإِححلاحيةالأَخلافية

أتيازةواافث!كاا)صاطمةايبالاشافيهوينتقد...والاستؤاهة

لابذت11أَوااجههورا)توجههـ!ال!تاب!ذافىومف!جه()ْ"اباتوالويف

ذالمث.فىس-رسلاعايهبنفسهالإجابةفىب،خذثمعلعهميصؤالطرح

والصفحة.المصدرنفى)3(922صطرناد.)2(والعفحةالمصدرنفى)1(

023صطرناد.)5(023صاتبهـانياوتر)4(
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)1(
:جاءونثريرامؤلفات:أثالث

تعتبرىارراواف!رىااتراثامنكببسةمجموعةضريرااي!اءونترك

ابءوذيماوْ!ء!دان!ىأىالىتوضبحوهى،العصرلهذامميزةعلامة

وتقاليدهمااوروثالدينىتراث!معلىااحافظةعلىالحرصكلحريصعن

ىأفىالب!ودإلىاتراثاهذايصلأنعلىجاهدينويعهلون،الدينية

اتف--روااثرحافىشزيرامؤلفاتومن.مسافاتهمب!دتمهما!كان

يلى:.!عامةبصفةالدينأمور!متلف

الرسانل:(()

بردأدب!ااف!رافلكفئكلهاتدورمؤلفاتعدةجاءونشريراكتب

بةاثرير"ةيتعاقمالىب!4غموضفيهايوضحأواسعفساراتعلىفع!ا

بء.فةا-افاوصعرداتا!ودوابا)توراةمنهايتعلقوما،ا)يهودىوالتراث

شهيرتين:رسا)شينذ)كفىوكعب،خاصة

ا!اوهى،هاطرقيءنصيتهذاخا)ىالمعروفةرسالعه:الاولى

أس-!،موضح"وفيهاأفريضيابثحمالالقيرواني!هـدطائفةإلى!جم!ا

...أتاهوفىواوا)خوسفتاابريتاواالمشنامنلمجضأوفسر،الشفويةالتوراة

ورة2واكااثراحواارواةامنالسالفةالاجعالذاريخعنفي!ايتحدثكها

ف!رمنايهوداعايهكان01ذكرمع)2("عصرهحتىالجاءونيموعذلك

عاموماتم009عامفىولدبومبادثا.جا!و؟،خايابنضريراهو:جاءونشريرا)1(

حاىابئاخذوقدم689عامنأجا!وعبن،القفاةقاضىنصبضغل،ميلادية0001

القادرالخليفةغض!اوجبماغيرهمناوسنهحدثقدأنهويبدو.قذاةكقاضىمكانه

اك!ا.كنل!وصادرالجنواودعهماوابنههوفاعقلهعليه(0301-099)إمحقابن

بملونلاالذينمنوكانعمهممزامفندينالقرائهللفرقةنصدواالذينمنسريراويقبر

.(213ص2-ائيليراوتر)الاْجادافىالوضكثيرأ

213ص01-انيبسراونر)2(
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كس-رهفائدؤذاتاسصورةاب!رزدوالرسالة،العصورهذهمختلففىقافةوْ

فية2بىىادثاوتراثهموآدابهم،اليهودالعامالتاريخعلىالضسءتلتىأنما)ذ

واعتبروها،انلالاوالمفسربنمنعيرلحيهااكأمد!فقدهـ:اومن،ضاءت

كمااة-5ذ-يمرابىكتابفىالا"ولىمرتيننشرتوقد.!اكلأمصوررأ

قي"ولىالا"واخثردوا.م5184عامججولدبرنشرهـاواكانية!هيو!اسين"

)11.!عنهافعختافالثاشيةأَماالضيقيةالرهـالةأن!ا

اةارسااوهذدنمهيم.،ربنيعقوبءارإلىالمعروفةرسا)ته:الثابة

اطاؤفةالأكبرال!،خامنسيماجمرابنيعقوبالحبرإلىحررهاتد

اةريص11اة.،5كبيرحدإلىتعتبرالرسالةهذهأنو!لاحظ،القيروان

فىإ)با)تنببهأوذكرهفاتهقدمافيهاسمهتدركأنهيبدوإذ،الأ"ولى

ساذدؤكانتا!ابالألقابيتعاقمافيهايوضححيث"الاأولىرلصالته

,Raban,Rabye""ا)تلمودعصء-فى Rab,Mar"،أيضطًيذكركما

شدريى4اترسافىشريراوكان.)2(!الشراحلجيلالذاتيةالسيربعض

يببنأنبحاولوام،عصرهحتىالأسلافخلفهالذىبا)تراثا)لته-ك

فىو!ل"،استطاعتهقدرا)تراثهذاحولخلافأوشقاقأىحدوث

وءلىاقهءلىاختلافهو)نماأقوالهممنأمرحولاخعلافأىأنرسالته

!ان15صروحأءلانا)قولهذاوفى)3("اللهأَقوالكل!الان!اآذوراته

أسبوراثواوالامورازيما)تض،ئيمأقوالاضبارمنا)يهـوداحباربهينادى

النص.+نزلةلهامقدسةأقوال

المصدر.نفس)1(

المصدر.نفى)2(

المصطر.نفى)3،
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.ردودهأو)جاباته(ب)

الا4موربعضحول41السائلينأسئلةءلىفيهايردكانالتىوهى

ايىبرزةبةرفي!ايذحرالدينامورمنحولهاو!امةالشربفىاكلض!!ةالون

ن.أَءرأَىفىا)تهاونوعدما)يشددإِلىالإِ-ابىاتهذهفىويمبلا)تلمود

ؤت،1و".ووءماياهونواهيهاللهإوامربمنهايتصلقماخاصةالدينأكلور

ؤر-دإنه:ر"ولحبثةمربهـنءلىلهانسبةبىاا)تلمودفئا)واردةالوءصابا

وهـتاك:أهقاباوسستو%بإثماًيرت!ببكفا!اومنالنفاذواجبةوء!ابا

)1(."تركهاإذالحيهإثمولاعليهايؤجريفلمهامنأخرىوءسايا

:الكيرىالأحكام:راب!اَ

حولواختلافاتجدلٌداروقد،وشرائعأأحصداماَيتضمنالمؤلفوهذا

شم!ونرابهومؤلفهاأَنايقولمنفمنهم،الأح!امهذهموْلفهوهـن

افهـاءؤبت:رمنوهناك،م174عامحوالىاجاءونيماأحدوهوقبوراابن

أَنهءبر"رشباموحفيدهرشىبذلكيقواونالذينو.كأيهوفىائىرالم!هو

.ودارْهـأَنواءتابا"ذااحقىقىاافالمههوقبورابنشم!ونرابىانقيل

اؤتب-!ا)2(متفرؤةأَح!امبا!معرفللأحهـامآخراًكتابوضءقد-اءون

%إءونشريرراعرفهـ!اقدتابانا)3وهذان،إ)يهاوأضافالاولتاب31من

.جاءونهائىوابخه

بهاوارفىةاصول411طبقاًا)تا!ودنظمعنيتحدثمحف!اهفىوالكتاب

اوبايوبت!ذ،اوقتاذ)ذتفىالسائدةوالشرائعوأسسهاومض!وذها

ا)تاهود.ناءأَ%زا!--انبمضفئوبذكر،اا)جمار(سصلوبنضاممتاب

أ-فراوا"باربترشبر"ومدراتسإتوسفتااإِلىيشيركما،الا"ورشصإ-مى

312ص01-انيليراوتر()1

1(.متهفرقةأحكام"151ص4-،ائيليرتراو)2(
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"الاشفسارات!كتابعنأحياناًوينقل،)1(وايخالعا،والسفرى

دبإتأورت-اهذهءلأنوذرى"المصدرإلىبصيرأندونجاءونذ!ائى

.)2("مف،خرةفترةفى))-4ثص

أفررقيا،فىمتفرقةأقطارفىا)يهودطوائفلدىال!تابهذاعرفوقد

استهر":.خعافةوتركيباتقرجماتمنهاا-ضخرجوووإِبطا)باوأسبانيا

الاضافاتأصحاببذكرهااىاالاشبانبةاالنسخةسصالخصوجهعاكاكل-!ا

)3(.!الاشباذليةالكبرىالا-كامباصم

:أخرىمؤافات:خامساً

وهو!تعليقاتأوملاحظات"كتابجاءونصهحاليرألف-ا

أبجدياً.ترتبباًمرتبتلمودىمعحمعنبرارة

:افأجاءون!ائى-2

ذاكبعدا،فسردنمنكيراستخدمهاءضفرقةلفصكللقشممبراتأ1)

اتفاسير.اهذهايضاإت!لىواموفرزسااياإبطافىخاصة

وهو،الكهنةتوراةأيضأويسى،السفرأواليهابتىرامية7كلمةهىو:االحفر)1(

عقيا.للحبرالكتابمذاوينسبلعىتثرأسا!فىهوواللاوثينلفرشرح

الاْخلاقهالاْصولنحتلفةمجعوعةتصمنوهىأضارأوكتبمعفاهارامية7كلمة:الصفرى

تف!يروكذك،إصماعلاءبرلمدرتطقأالعددلفرتفيمعنعبارةوهىوالقانونية

إلىينبفإنهأجادامنالثهتفسيرباقوأماعقياارربرمدرسةألىلرطبقاَالتثيةلسفر

إسماعيل.اطبرمدرصة

منوبوهر،عميهيقاسالذىالقانونأوالقواعدبهاوالمراد،المقياسومحناها:الميخلتا

المتبطةوالأخلايةالقانويةالاْصولويصمنالميلادىالأولالقرنفىإصماعيلالحبرإلى

.انووجضرمن

المدرا-يمأقدمويعتبرأضعيارابىإلىعادةوينسبالتكوينلفرتفيررهر:ربابريثيت

.الميلادىالادسالقرنفيالفمعظمهأنالمرجحومنيمةوأعظمهاالاْجادية

151ص،-،اثيليراوتر)2(

(r)023صر،ناطصر،د

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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!تصصاكأاافتاوىابعضالجاءونيممتاوىضنلهوردت()ب

.".-ظور"أو!ءباح"هـىواحدةكلمةعنعبارةكانتحتىبالإِي!از

معهرقةتثريع،تأمتفرقةأح!ام!يسمىالهلاخافىكتابأوضح(-)

و.ت،!جاءونيهوداكأتشدريعاتباصمتلاميذدتداولمامففرقةأ-كامأو

.)ا!!31-.اتعند.،آواتهموسابقو)"تبدأالتىالشثريعاتب*ض

حفنى:بنءطموئيلمؤلفات-3

دَثرأمنصموذيلري!تبرطالمؤلفاتبضحفنىبنصموئيلقرك

اإؤلفات.نكثيراًوضعحيثالدينىالف!رمجالفىإنتاجاًالجاءونيم

ااةةباتفا!يروكتب:الدينيةالموضوعاتمنالكئيرعالجتالتى

منها:يةالرب

عن!والادراكال!لموغوقتعنويتحدثوالادراكالبلوغ(ألم

.فصوليتةفىاممتاصطاويقعةأ.ورءنذلكعلىيفرتبقدوكلا،نطان

نب.و،ىأشاروةد:وفروءثاالأَ-!اموأصول،امثرعانسخبلم)

.)2(الكتاصط،لطاموْلفاتهفىعررا

.أمورمنب!ممايت!اقوما؟لمساكنخاصوهو:المجاورةكتاب-()

،،

اي!ود-ةااثريعةا!ابيعاب،مورخاصوهو:ابيعاكتابد()

.به!يت*اقوكلا

ش!،زمنهأ-نراءبعر!وجدتصموئيللسفرتفسيرا)هـ(كعب

.اقاهرذافئءايهاشرا)دطابخيزذأوراوط

وقد،86"اعام.تءاأَ%زاءطبحت.امرب+ةاإلىا)توراةمترجى(و)

ا،ختافة.اسافاكضبعلىهذهقرجه-4فىاعفمد

151ص4-،نيلايرتراو2()85عى5%،نيهـابتراو(1)



ا!إصماز

الآئدلسفىالتقسيرهداوس

هىابهودىاادبنىارالفكتاررخفىالا"ولىالازدهارفترةكانتإذا

اهـ،ودابى-نمذ!بلميةصراعات.نبتخللهاحانمارغمالجاءونيمفعرة

.ئصرابىنوخروجاليهودإجماععلىالمنشقةالقرافينحركةقيامفىتمثلت

11،صرهذافىريةالف!احركةافإن،بابلمدرسةعنالانشقافحاولا4

اءتيازات.نايهـوداعليهحصللمانظرأقيلذىمنازدهارأأكثركانت

فىالعرب-ةاحكو.ةافىاوزارةامنمبإلىوصلواحتىقبلمنلهمتتحلم

المجالهذاقعفعةمنذلكبعدجاءماأسا،لىكلهذلكوكان.الاندلعر

منها:عواملإلىذ)كيرجعوربما.وغيره

ة4اسابراإمأ-يافرضتهالذىاحصاراذلكمنايهوداخروج:أولا

.الأ!ترىالا(.3ءاوماكتسابمحاولتهموبدارةانفسهمعلىواذفلا-،م

قيارات.قفي!اوماالأسلاميةابيعةواالجماعةوسطحياتهم:ثانياً

ءتصررةلاا!باببنويصاوى،كافةالمناسبمثدينىوتراث،ؤممرب"

.أديان"نسبقهبماويعترفاحقاإلىيدعو،لاحدتضيرولا،4فب

العرر-ةواة411فىايهوداءايهاحصلالتىا)رفيعةانةالم!تاك:ثالعاً

lرر!آ4ودادو)ةاأ.،رتم!ييرفىاةفعا.شاركةومشاركعهمهناكالاسلامية

وسعاسمةثفا!ةاجماععةاتذلكَءْق--:ما،الكببهـ3المناصب
.**و،ميرمرلى-ط

قاريخهم.فىكلضةلأولءلبيا-صلرا



.-ا-،ه،

ش!-لى-ربىتءتدسأَنف،3ايهوداهؤلاءانمنذلك-اتأدلو)ي!

رة*ررإً.وز!اةياُسياسيأفترا"3أزهى"!هاانتهتالاندلحمى"كأالإِسلام

كلها.ايهوديةااذصياةا)ذهبىاعحرباأسموهكلاهىوانف

ايفة-3اظاوا،رررسةايابلميةاالمدريىةالعريقتينممدرست!ممهالثرق،حان

الي،ود!ؤلاء،ا،تتل!4الث*ءببيناننتشرونأجم!امال!اكودقبلةهما

اتثاطااض*-لالوخإ-قافةواافكرا.نالمزيدإِلىدالْماًتواقينعاذوا

قائهةخكازتانث،طاذا3اصرىمراكزتظهربدأَتبابلفاالجاءوف

ؤتaعبلوزثاسا!اساطت!المات!نامأضهاالابابلفىالجاءونيةقيام

ة-،اا.تااظادكلةارؤلساءءاصىلىيغمضاىاالأمورافىكئيرأعليهانصتصد

ان2اة-رواي!ود.نءلبصنا،تباد)ةارسائلاتلكمنذلكلناواتض!ح

.اتراسا"ا؟اتانةةبابىاىفئاجاءوؤيماعحروبانعهاءوبومباديثاسوراو-اءرفى

"ديرتةعازتبورياأفريةممال،فى،الأند)-لىإلىجديةبحورد4الديتب

جاءرنكلاؤىوءوت"ا-لادا،ذه)يهودال!رىالمركزبمثابى"القبروان

(%رىأماءقوبدأت،دىا)-!واءانلعاروحهق،!ثيرحهءركزبابلقشؤشت

.(1)1(كزلمرااAzتتل

ياأة/رةل،-هـرد،ب"أَأمراؤ،ا"نا)ف!رئا)خشاطاقتتلخفاوهش

ذعرتءصاعببرةطإئؤةدن!ككازتفقدالدراسصاتمذهعبءيضءلون

-اءونءلوسان.بعدهوصا(م764-076)-إءوندائىيهـساياممن"

مذحرهقدو،4فاخاؤاإودلاستشارةهدفاًااديثبوباوسىورافىسواء

ةهـ،م،تز-ه"هـاإذفأَغمعن،3ااووقااًكئيرايةاليابالاحاد!باترؤيىاء

.()12(اصدمةواا)توواة

)1(

)2(

252..Waxman,.M : A History of the Jewish Literature .V .I p

277..Margolis:History of the Jewish people p
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13أَ:!ارتءمحافروق!يا!!مالفىكاذتاىاالطائفةهذهتاربخومن

ن.ا،زردإلىبرحا-ةاضهات!ىلىكانتوإنما،معينةلمدرسةتععصبتكن

-إزتةامؤهىو،ذات.ت"تستفيدقدأضهاتشعرميانأَىمنوالعلمالمعرفة

منةبهازيراًتدَ،رأا-ابىإيةاالمدرسةكانتوإن،المداهـسمنمدرسةالى

علىا)-اابايةطبقاًالممنا!جتسيرالطالْفةهذهعانتحيثالؤلسطينية

فا-ط-نمدرصةءنتبتعدأَونهالْباًءلاةاضهاتؤلىلماضهـامنالرغم

.فيياايهودبةاوالتجمعات

ارراصىواالفكرىا)تشاطحركةازدهـارمنبابرليهودعندحدثوكها

وكأأ!رتاقيروانافىأةريرقبا:ممالإِلىبدورهانتقلقدا)نشاطهذاأننجد

ايى*ف"ثضلعالماًذ!داذأشةاوءلهاءوالحفسريناضحاةا.نكثيرهناك

سفرمنإثاقواالأَولالملإِصحاح!نثاملااًقفسبري!شب)1(اسراشيلى

ا(ت-وىامأيخحاًااماوجدكه،)2(أاخلقالف!ردت!رضاذينوا)1وينالت!

11،،دفقرات.نثحيرعلىشرحاًكتبالذىقريشبنةوداالشهير

.أ)فيوىلسهررلاتلمبذاًعاننهاويصإر،القدبم

وإنه،المنماقةهذه"نودعنا)تفاصيلمناممميراالمؤرخونوبذكر

نجيد،)قبلنفسهينخذكانبجلرقبلى"الطائفةهذهيرأسكان

شئون؟راعاةقبا.4جانبإلى،امالح!أمامصاإئفعهباسمويخحدث

فراراتءنيصلهكانبماكلهذلكف!مستنيرأ)3("الدينيةالطاذؤة

رابىرسالةولعل.اسعفساراتهمعلىالجاءونيمردودتتضمنهاتوتعيماإ

4احتوذلمالهمعونخيركانتالقيروانء!ودإلىأَرسل!االتى-اءونشوبرا

كثيراً.آفادضهـهـاء*لومات.ن

184صالابقدرالم!:اكمانو)2(م049-584انيلإصإءق1()

277صالابقالمصدر:مرجوليى)3!
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-إزبإفأَفري!يابخمالالقيروانفىشهرةنالواالذيناليهودرمن

راةقى4أايعقوببننسيموابفنسيمبنيعقولتراقذكرهتقدممن

ثإطا)ة*ؤلا?صرءصربعدبروحوشيثبلتلاميذومننيثعلحناالحاخام

كازتوإناتاصودواديسم4ا1العهدوثرحدراسةفىخاصةوبصفةالدفي

اقتظواوا)تاصودالقديماعهدامن!بفرقةءقعطفاتسرىليستقفاسيرهم

ز.أ-ياناَويقتبسوناتراثواالأثرعلىيعتمدالذىالجاءونيممنهجفي!ا

و.عاىرهحوشئبلبننعيل-ناا)تلموديانج.نروقد)الفلسطينىالتلمود

.)1("ات!-يرفىو.ت!جهمأسلوبهمفىالمدراشيعمْوببننسيم

احرصاانتقلتحبث،اتفسيربةاالقيروانمدرسةكثعرأتدمولم

كازفكما،،موتقايداَالمسلمبنبتا8!يرالانداصإىعامةبصفة4الدينب

عالمءنبمعونعندماآ%رإلىصقعمنويرتحلونيهاجرونالمسلمون

،اديرنافىاتبحروااهلموااف!رامنللمزيدفياَاليهفي!رعونفاضل

لا!زياطابأالأزداسإلىمنهما)يثيرارتحلإذاقبروانايهودلعلقهيذا

م!انتهما!مكانتأساتذةأيدىعافاالدينيةال!لوموخاصةالهلومعن

.الفترةتلكفىالعلميةوهيبتهم

أسبانيا:فىاليهودىالوجود

أقوالهناكفإنأسبانيافىإيهودىاالوجودبظربخيتعلقو،؟

فيرا)ت-ديردوجهءلىا)و-ودهـذابدايةأنمنهايف!مذلكحولمتضاربة

فىايهوداتوا-دأنعلىأجمعواقدالمؤرخبنأكئروإنتاريخياَكلملوم

-دثزم)2("مسيريةقوطيةةممل!أسبانياأن!تصبحقبل)كانأسبانعا

!11944..TheInterpreter Dictionary p

(Parkes,James: A History of the Jewish people .p.48 Benguin Books, (r

6491.Great Britain
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اسئمرارهمودامفعهاوأقامواأصبانياالغربيونالقوطاحتلأنذلكبعد

القوطهؤلاوكان.البلادهذهالإم!ميدخلأنقبلطويلةفتوةهناك

جقدالامروانتهىعلي!مانتصر،1انالىالرومانمعمسعرةحروبفى

وماحَوحياايهاإِفساروا"اقوطانصيب.نأسبانباتكونأنعلىمع!مءلمح

1()1(..افت!وابالإيصلاماللهجاءأنإلىسنةأربعمائةذحوبهااقامواوقد

ا)كلوطبينهؤلاءعا؟لىفقدلايهودانسبةبانفسهيعيدالفاربخد13وب

اإ-اصنفتحقببلاسبانيافىأَيد-بمعلىوالمحانةالاضط!ادصنوفولقوا

UَتماماLSصدرفئوفلسطنامراقاالمسلمونتحعندكلامعهمحدث

نعاونوانهمفيتْاعراقاؤأَولابالمسلم"نا)ته:درحبوكما.الإسلام

.زبدبن-رقحماإبقيادةاشبانياإلم!-ارواعندمام!،م

الانداصفىابهودواالمسلمون

ذصيربىنموسىالخيفةاقائدزيادبنطارةَعبصيادةالمسلمونفتح

"بةهـتالذئطىأقوااحكماهناكمنوأنهوام711-ه29عامنياأسب

هـوهـلى238عامحتىاليلاد!ذءالأسلا!أمرفياال!مواستر،الناءد

الملكءبدبنهثامبنمهاويةبنارحمناعبدفيهاتوفىالتىالسنة

دويلاتالو-ودفىوظهرث،هناكاهرباانفم9وبموته.الا"موىالخليفة

تولىأن)كبا)حيواستقلواالعربحكمالبربرخلعحتىءكبرة

اذىاباللهإسعنصرانجهْوخلفه،ا):لادةوحدالحكمالنا!رالر-هنعبد

ء!رهوكانبالمؤيدالملهبهثمامابنهوخلفه،م769-عامتوفى

عاءرأربنمحمدحا-تهجعلالذىالامرسنواتءشرالوتتذنكفى

بروالبروالعبمالعربايامقوالخبرالمبتدأوديوانالعبركتاب:خلدونبتالرصنعبد)1(

.بولاقلجعة،116-ط4-
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393ءءاماانبةوافعهأَنإلىالبلادفىالا"مورزءامعلىالسطرةمنيتمكن

دويلاتإِلىابلافىاانقسمتثمهـ،422عامالا"موىالحكمذلك.زالوبعد

ء-دما9801عامإلىاستعرتالتىاطوائفاملوكحكمفترةبدأَتيرث

وأَ%بره5821يىتة-3افوذاءكوانتصرالمغربمنتاثفينبنيوسفجاء

ء،دهوفى.المرابطين-كمبدايةم9801عاموأعلنللشمالالعصيؤرعلى

اساد!لى،افردبناندبؤياددالاسلاميةادو)ةاءلىالضغطإصيجسون1عاود

ة3ممافىاهرباطكانحصرحتىوأَرجونةقشتالةءلكىالأولوجبء-لى

بربرىأَصلمنكانواا)ذبنالموحدبقعصرإلىاسعمرتالتىغرذاطة

طين.بالمراح

ةقيد"ا!رباأَوالميهودسواءاستقرارعصسالموحدينعصسيكنو)م

وبروترافريقيافىالأَشانا)يهودمناكشيرالموحديناضءطهادث-ت

و-ت،!اونظا،1ةكلد،.ثل!ميمونكابنأَفريقياإلىلجاوان.,1Wاما

.(ا!"قيالعربلافةصا

ةت-هممنابتداءالمسلمونعاثالاالتىا،حداث1ذلكشصاروفى

بسوروطهناكالاسلاىامرىاا)-كمانتهاءوحتىإليهاودخودمأسبافيا

أ-،م!3وشهارعودمالمسلصينمعجنبجنباًالىايهوداعاشالموحديندولة

اةةودقهفكرألليهـودالذهبىالعصرِ-بحق-الفترةهذهوكاذت.هناك

ت-اهوخاءمةالإِضطهاداواناْ"اسواقدالقوطحكمتحتفهـموسياسة

قيل-ىكاؤتصوردباىالحكمححذاءنالخلاصوتمنوا،عؤ-دض!م

الاسلاهـافىتحاااستقباوومعهموتعاونواإ)بلإدفتحإسلهيناثاركوا!ضم

ا-ءامامنوتؤربوا،الأسلاكليةالمجتم!عاتفىوذابوا،علإصةبب،!ة

.26صالاكأيخفىومركزهالعربىالفكر:أوليرى،ىلادى()0
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ابهودااإؤر%ونويذكر.للحكممقرأاتخذوهاالقلْرطبةفىالمسلمين

إلىا،سامينقدوم9وأناليهودفتراتأنضجب،ئهاداتماَالفترةهذه

وء!عدوا،ةالاسلامباحياةاف!ايهودااشتركفقدضيرسوىبعانأسبانبا

)1(أوالعراءالؤوةءراتبإلى

إ-ذبرى3ا)فهالاشعاعبدأهناكللمسلمينالامراستمبوعند!ا

،الانضما،!فىوا)ثقاةيةريةالف!ا)حميادوبدأتالناسقلوبإلىطريقه

ارالازفامرط-الاكلرأشلفىالإسلاقيال!لافة4ءاصهقرطبة،كانت

.ؤافاتهمفىءواكت-ردالمؤرخىونلهاأَفردحتىوالثقافةالطمفى

،ا)ت-فا-!إفضلاأَبو-الوقد":العلمطلإبقبلةالفترةؤ،هـذهواءلعبرت

أبىا)فظيهبنيعقوببنالمنصورالمغربملكيدىبينمناظرهجرت

فىزهرلابئنرشدابنف!ال،زهربىنب!رابىوالرلْيسرشدابنالرليد

فا"ريردب،ئض،بيليةعا)مماتإذاأنهغيرتقول.،أدرىكلا،قرطبةتفضصبل

؟ثر!ابة.ظربماتوإن!يهاتباعحتىقرطبةإلىحملتكتبهبيع

)2(عتباَ"اللهبلادأكثرو-رط-":قال.اشبياليئإلمطحملتآلاتهبريعلاريد

هناكوترونتالعاوموتفرعت،والعلميةريةالف!الحركةونشطت

رطبةةفىوجدماأث"رهاومن.الجامعاتغرارعلىالعلياللدراساتمعاهد

بجميعوالفيرالعلماحترامعلىأَدلوليس،وغرناطةومالقةوأضبيلية

ءرناطةلجامعةالعامالمدضلءلىنقشتالتىالجامعةالعبارةتلكمنلتونه

عدل،ماءالحيعلم:أسسأربعةءلىونظمامهالعالماستقراريقوم"

)3!،الشجعان؟سب،ال!ابدينصلاة،الملوك

)1(916..Sachar:History of the Jews p

الحبىابابعيىمبعة03هصا-،الرلجبالأندلىكدنقالطيبنفح:المقرىأصط)2(

29صهـأثار.نابعه،الإسلاىالفكر:ضا!اصطديهور)3(.القاهرة،3691

رضى()
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العاوممرتاففىإملماءاأجلمنعروإزةنحيةا!نددلىوءرفت

م،AIA-هـYrfعامالمتوفىالليثىبرحيىبنبحيىالفقيهعرقت،والفنون

زول5ثبرةا)3اطؤأفاتوصاحبا-إرعاالفقيهديظربنء-ىوعر،ت

ير-مابنر-!منأفقهوعدوهبقرطبةالثورىورأَس!4طابطا،!ءاء

برالفقهد!حالذىالبرعبدبنيوسفعمرأبو(بضاَومنهم)1(االلإ!

القر3ن"نح!امالاًاستضباطفىوسعحبثالأَءامإلىخطواتوالثربمة

بنمحهررو!و،صَىَردابنانجد4ا)ح!وؤبعلوموفى.ثوالحدبا)ءربم

وكان)2("ؤرطبةمنأبوه!انو.!692أءألدو،-رةبناللهبرد

ءلىَءربىينالدبنمحدتشلممذول!د،!لامبذهءن!كاث141بر؟رأبو

.هذابءرأبى

اللىىالثقافىا)خ!اورذاكءنبي"-ا-ينالاطلاقْءاحأا-،ودانب3ولم

،الهوط-عظلماتترتعاويلةزترةظاواأنبمدالافىددلى4عاثت

هـلمم،المسلصونا-رزدالذىال!ببرالبقهذاإلىب-يب،ون!جدهـم،!ذا

مجالقطورلبإعالإصلالىا)فتخمنالا،ولىعامالماثنىخلالللإ،ودبممن

وكان،ت،صهْدب:يةا،.خماماتمنبوجدكانماالأاللهملوموالهالن!ر

رايلرب،ودأودبكلأارذباًابرق:طي!ادالأنددلافىا-هـودبابف)قماكل

فىالعلم.كأكب-رددر%ةءلىرجالمنالأتددلىفىبوجدكانمارءم

كببرةذورةحدذتالعاشرالقرنمتتصففى"ن3واالدينيةالنواحى

أخذوانرقد3(ؤ!ماتهـبةبدابةبدأتصثكأالدبالعهلذاربخفىوشاملة

ا!االإ-لاء-4ا)حضارةبرعباللحاقمحاو)ين،ملحرظأنشاطأبنه!لون

1191هـيةالمهةالهضمبهبة،05ص3-الإص!مظهر:أمينأصط)1(

ا،،لان!برررأبايخاذىاهبر1العر:شرمانحايريم)3(.العتوالمددرنف!2()

9591أب-لل،الفدس،يابقعوطد28ص
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ز-د-.ثاإتتا!فة4بفىتلموروالادباللغةفىذروتهاإلىوصاتقدكاقت

بر*دكر033ءامالأَفىد)"لىالىر-ل3دبفدادفىذخاالذىالقاكءلىأبا

ا.ثااصاإثرقفىدالأ!صاتأأَثكصرءلىوالضحووالأَدصكواللغةثالحدبت!لمأن

ءلىأَبىول2وؤد:اإبرَدؤلاكلبذأَحدبموالزخا،الض-وءت4دهـمص-ودابن

ن.را*ثتبىاالأَذدأ-را%رتوز.مر358عامذوفى.أَنإِفأةرط-ةفىأكاالقا

كلاعأصإلىا("ربأءإوصبك!وزضل!محانالذبنالعاماءئرلاء5أمثال

.:-*ا،-واازتوو.تو:ا+اعإو.!مإب،وداكت،موذ!لكلختانمة

&اصا:لازداف!-بر!اتا

ا)"يرت؟4باكوا-!الامصتمامالىحاجةفىالاندل!لىفىالب!هودي!نلم

إلا.أ-،بكلةا،ءاء4.ور.سءلىثاغا!مذالمثكانفقدالدبىالن!رودراسة

بخهم-دردأات!إهاَا)تفسبربملميتجهـونالاندداثفىنجدهمأننا

أَنف،موحى!رروا1)خاءلمود4ةبوضه!مالذىالجهودعنوالبعدبا)تطور

!د!نلابررئ5ياضذإخفسبرااكالاتجاهوبدأَ-طويالة3لفترنطاقهرْ

ست-ارص-وaأَضوانما.تا،ةانحةمخاتحةالسابالمنا*جيخا)فب،نهالقول

م!صا4ةروعمنإنهلىاحوليدورما،صعإيضاحءلىيقومدقيقاَعلصبأ

ن.ة-4يورَوذقدهاوازالةالمهىقشضه-حءلىغالمثرأوالم!صرتاكدقد

ا*اوما.نا-رىنوا-ىتهطىعالفروهذهأَنجاذبالىهذا.غموةر

الآونة.تلرتفىإ:ماإأ-وجا)ب"ودكانوالثقافة

،الاند)-!فىا)يهـود)دىا)تفسبرناهـج4تتفرعبدأتهناو.كأ

،العاومبهذ.ال!-امءبءمنهمكث-روحدل،ذيهابتوسهونوأضذوا

أهصما:كانللضفسبر.ختلفة4سمدارعندهمونثص،ت

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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اللغوية.المدرسة:أولا

وا)تشريعية.الفقهيةالمدرسة:ثانياَ

النقدية.المدرسة:ثا)ثاَ

الفلسفية.المدرسة:رابرعأ

م!ىأىإلىاناسيتضح.نهاكلومنهجالمدارسهذهدراسةومن

الةدير3لا*،دإتفصميرىاالنشاطفىالمدارستلكمنمدرسةكلساههت

الخلف.فىأ!رتثمبالسلفتاثرتوكبفوا)لتلمود

التفسير:فىاللغويةالمدرصة:أولا

-رءأالاند)-لىييودعندواللغويةالنحويةبالدراساتالاهتمامظ!ر

لةو!ة!لمشامنتحتويهقدوماالدينيةالنصوصطبيعة!يمعلىمنيم

بهاكت-تاىااللغةتفهمأندونشوحهاأو.نهاالهدفإدراكستقيملا

زبهالعا.إ-ننتيب"اللغويةالنواحىبتلكا!وداهتمامجاءولقدسلماة،ماَ

القديم:العهدلغةدراسةضرورةإلىالأذهان

إلىالاؤظارواضتالاذهانافيوىسدبانبهعند.،:الاولالعامل

اليهـودايهاإيتنبهامل!وبةأسرارمنوا)ملمودالقديمالعهدلغةتحتويهما

،الفرفىزلفظةالسب!يروتفسير،اللغةكتابيهوضعإلىذلكودفعه،بمد

.إءمماء-لاحبمراوضعهاا!اشَراكلإثةالتفسبرلقواعدقفىسيرهفىعذ)!

واقىفى.الهةافىمنهـجهنضعلىحفنىبنصموثبلتلمبذهساربرمدهومن

فهذا"4بقواذلكإلىالأنددلىقا)يهودنحاةثيخجناحبنمروانأظر

ذ-و،ير-دد،تم!نهاىاالغايةوببلغيجتهدوجههاللهنظرسعدياأستاذنا

فروء،الى4وتلخيمأصولهاوب-طاللغةتبيينفىوسعهيبالغهالذىاكرض
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اإرسومعتار4مضلافنا-!ذامصوءماًمنهاكان.،ضوءا!امرمنكثيرفى

-فىىلينءمموفيلوهـذا.آيرضاًب!ا.تصوصأيكنلموماالغةالمج!تاب

فى،ر-تثهـدةا-صناأَشدا)نحنهذاعلىبحضعنهاللهر!فالتيبةرأءى

.)1(!اولىاولبةب!!اوتصرالله"علمفىوالانفاذالصصاحةهـلAمدح

ورؤبتةما*ربانبىو.*يستهمدلايهاِالا"كلوراستتباب:الثاىاالهاءل

ا،ور2و.وأدبهاوأَبنبتهاوصرفهازحرهاأ*رببةاالمغةباالكبيرالأهتمام

.*رةةءاكاووةوف!ها)اخةهذهفروعمختلففىالعلماء.قع:يرةطائؤ4

اوإرأنوا-ت!اد!مةؤ-!االمختلفةوتصانيفهمل!ت!ملاسرارالعرب

اوررآناة،موسظبونطريقهاءنإذ،ايةعا"مرتبال!ربمالقرآنبلمهْ

ومأكلاورأرت9:بقىو)4أبضاَذإرتجناحبنمروانذكروقد.ثوالحدب

ءلىا-إ-.م3ءا4ءابإلىا)بلموغفىيجتهدونظهـراني!مفىنحناذينا

.)2(ي!ا-قا4بء!وركل،ا)نظربوجبعا،دَرناهذماحسب

افباماإلم!الانداسفىايهـوداعلماءمنب؟ثيردفطالعاملان"ذان

وأسرارها،اقدبماإمهدا)كةفىا)بحثطربقعنالديت-ةبدراساض!م

قطربصتارربىاا)تفعمبرءبءاحماوكببرعددالمجالءذافىمف!م،نبخ

زصاردفءنفيهامااسكلتخراجو14اُصهوالىوردهاال!لمه،توذنحسبرثزح

و.ن.وأَوزا:ا،11أصوأَحدثزبدقدون3بقدوماأبفتهاوإيضاح

ىأ"..حبرت"المثهورافالمؤصإحب(r)سروقبن.ضاحمنبدهؤلا

أيوبمنحدثهفىالوادةوالفقرة،3ص!اللمعتَاب:جناحبنمروانالوليدابو)ا!

بنمناحمهو:صوقبنمناحم)3(2صالابقالمصدر)2(33:3

حسداىكنففىطويلةفترةوعاضبالأندل!،العاشرالقرنفىولدصوق.بنيعقوب

فىايهوداعلماءعادةهىكمابالعربيةولي!العبريةباللغةهذاكتابهوضع.سفروطابن

علاطلعكا،شروحهمنكثيرةمواضعقبهواضثهدرضىعليهإطلع،الوقتذك

.هتفاصرفىالإثينوذكر)برطبندوناضألفهوالذىالكتا!هذانةد
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اةةاوا،ابربةاااكةاجىذور4ةبأيب-نوضعهوالذىالكراسةأوال!ص!ول

ن.أفرخاهذا..ثلفىبوضعءتابأَولافالمزهذاوب*تبر،رامبةالاَ

زو-د4أذ4حتابفىمنا-ماوضحوقد"إوتتاذاكفىوالم!رفةال!إوم

.ا!)أالا-رفةإشتهأوبإءبةوأوثلاذ-"أو4ثناؤبأَوآحادبة-ذور

دف)2(ححب،تا-يذدأنة!،4امبرباباللغةافالمؤ!ذاكتبوؤد

و+ع!ازلاؤبةاء-ولإِلىكلهاا-ذوراأَر-حبثهذ،4نظربتفى4ضالص

وبذاك"اإثابنذواتوالاؤررالالا-نحروفذواتالاف!ال.4تاSفىخَ!:ض

ءَ
كادوما(r)"الاؤ،،لءلىوطب!هااثلاذيةاالاصركايىشخدم.ناولي!شبر

دشمبوابرطبىندوؤاثلى41انبرىحتى!ذا4ابعلمتيتمسروقبنكلشا-م

ر،بخركاناذىالففروطبنحسداىإلىأَهـسلهوءناحمعتابءلىنؤفأ

--دائ.بهـت.ن.نا-مطردءنهتببعاإو-تاذ)كفى4كففىفىكلنا-م

قيهـا"دةةأبفهـأ11.ا*ةء!الفى-بلء(وباعليرطبىنلدوناشلىوعان

فىا)تعريرفأداةاجعاع!اخاصاَم!اناَلماوامردالضءبفةبالحرومف

.أب"إددءوة؟ذظرهو-،ةقؤددا)ىةال!افيالأد)ةوأورد)،("البربة

لىودوذإةهـروؤبىنمنا-مءنعلأقصارببندابفاادا!-اتالمفوأثمرت

كل"الخمتىنلابحثأءثبردناإلتذفغُداذالمرصوذالغلمب-،ارءا)%رطابت

5،2ص6-،انيا!يرتسراو)1(

فاسفىلدويهودىنحوىوهو.داودبنىيزكاهـياأبوبيةاسرباي!مىنوص:جوجيهودا)2(

وقصربنمناحميدعا!تتلمذ.ماتأنإفبهاأضلوقرلجةإقذبثمالعاشرالقرنوْ

ظفاق31-ت,.ق!ثيةأصولإىاجذورردعندماالرأىفىذلكبعدخالفهقدكانوإن

والتن!-ج!اكفوكتاب،اثملينذواتاطأ،فعاوااللينحروفذواتاطالاْفعاعنيهابه

.(جوجائليرتراوانفر).تثكيلهاقواعديثرحوفعا!وزنمنخاصبر!لأْءمماءوالاْ-ير

126،127ص!اشا!إصتا!ييم:يعبهف!كأئف)3(

0(Hirachfeld, Hartwig: Literary History of Hebrew Grammarians

2691.27..andLexicograhpers. Oxford University press. p



-215-

إ-!.-حو--رات!1ةالإزكلااوسائلباسبنإداراوأهدت"مت،!احلالاةوفى

)1(."ة11،-5الا-طاءز!أوؤوخاعناتاتجةاالخاطئةاكفاسيمر

زحوهاالم!ةاأ-لموواصبحت،كبيراَرشاطاَالاءويةالدراساتثطوتف

صبحأو،يمدقدالعهدايرتفبؤيؤاوطأق-اراقرتبطؤقههاو"اصرةو

ءلىوا)وةوفإتوراةامعاففهـم!وإلمغةاححاهدراسةمنالاسصاءىالهدف

عماءدتولقد.الالفاظإ"اقء!وض!منأَحباناَة-،1يبدووماأسا)يب،1

فىبجردواأنف!ا)يهـودم!ؤلاءإوقتاذ)كفى4القائهالا!صلاكليةالعاوم

سلمهوإ)يهوصملماإلىإوصولافىمنملةمراش3ودهـاساآبحوث!

إنتاجأ-زر!موأأبالودامف!رىانثط.نجناحبىنانكلروويعد.الاندلس

النصوءلىمتف9منهااودفوسأن،إتفبربةاالل!ود"الدراساتمبالفى

اللهةهذهأسرارءلىاوؤوفاخىلالث0كا4وذإكوقنمس!يركماالديتبة

.بةلنحوا،1بكباترو

:الافوىوا)تف-برجناخابن

(5501-099)لادئالمبإ"أث.راالقرنءثابةفىجناحبنكلروانولد

ا)علميةا-ركةاكاذت--ثةرط:ةفىمقيماحبإتهكلنطويلةةترةوءاتر

.اإتمورأحا-باأسرةسصوطبمدقركهـازمنشاطهاجأوفىوا)نح!ربة

ث-سرؤسطةفىالاستؤرارإلىفالمصاإ4بانتهـىوءخهـ!ا)ب-إقةإلىوؤهب

ا:-وافى4لزاق.زوضببموةيها،-ثرإحادىاا)تحرنمنتصففىبهاذوفى

.والل!4

أح!مفس،1كل!ءلىوا)وةِوفإتوراذابشصسصطجناخابناكإم!!ان

اإزردمهرؤةإِإ-بف!رهفاتجها)اخةذ-وابحاثهفىيخحوأَنءلىلهفىاؤ

(1)0944.TheInterpreter Dictionary .V.5 p
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أسرارمعرفةطربقءنو!ضرائعأح!اممن4تعممتوكلاالنصوصهذهمن

وا)زيادةاحذفا،أَبت-تها،اريفهادء،قواعدها:بهاكتبتالتىاللةة

اللهةدراسةت!نوأم.الم!لفةالل!وبةا)بحوثمنذلككيرإلىةيها

وءربنصالإلماميم!نلاإذ4بالقبامعليهيتحتمدينىواجبسوىعنده

نءجناخ!ابندكلثلىوا"د.لغةمنذيهاماءلىاوقوفادونا)توراة

يخاللاا)"-ثءنضربأالل!وبةبالدراساتالانشغالبَ*تَبِرونالذينكأوك

ا-اتاأدلوأما":4ابرتوراحةصىذلكوأعلن،عليهتَودنراؤدة4بالمشتةل

فىبرالهنورذاوجعإواأظهرتهموراءالعلمهذانبذوافقدهذازكلاننافى

..4ءإبجبهر،ثيئاَو)يهاجبحتالافضلاو-بوه4بواستخفوا،آذاخهم

منلقىا!تلىازوقي)1(با)تحير3نالاستخطافعلىأكشرهمذلكبعثوقد

ؤ،وة-4ات!امواا)تثروفءلمموأما.)2(رعاارمنيرلوالمل،الباذ!

.)3("ازذدقةا-!لة.كأسجعلونهوي!ادون4بقيشاءكلوقمما

خلالمنويفسرهابشر-هاا)توراةإلىجناحبنءرواناتجههناومن

..ا)-روفوتبادلالمحذوفاتءلى"المختلفةالأءثلةويضرب،اللغة

فىقيرددلاوكان..اةا)تو)ِيةلع-روالصرةيةالنحويةالؤوانينووضع

.(t)!للنصالبسبطالحرفىالمعنىمفضلاجاؤبأالتراثإهمال

المنههذافىلهمؤلفأولجناحبنوانلمرالمستلحقكتابويشبر

ي!وداعنهتغاضىمافيهأَكهلالذىال!تابومو،ا)تفسيرفئاللغوى

الضعلاللفظفأطلقالكريم7نالقرمنزلةإلىالقديمالعهدبنصيرنفعانفامروانمجاول)1(

بوولا.الكريم7نالقرمثلاللهعندمنبهمو-ىنصرأيهقأنهاعتارعل،العبرى

الصدرالممدودةالكلمةأى:عيلالمل)2(.ولغةلةمترافينبينالة

نكونالقأىالعجزالمطودةالكلمةفهى:رعإيلااما.الأولمقطعهاعلالنبرةتكونوالق

.جناحبنلمرواناللمعانظر)3(.الاْخيرمقطعهاعلىالنبرة

(TheInterpreter Dictionary .V,5 .p.944 (t
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الافعالأواللينحروفذواتالافعالمنأخفلهقدب؟ونوماصوج

مزيدإِلىتحتاجأمورمنجحبوكتابفىجناحابنوصدهوكلاااث)ينذوات

ن5دثيرد"ساؤلعليهتش!3قد(يضاَوكنت"فيهالشيهالإِبضاحمن

و-زبل3الفائدعظيممنذلكف!لمافىاوالتبيينذكرهاةأَردت!ابيه

ؤقهد،شتىذوا-ىفىكثيرأأؤادقدال!تابهذاأنوالواقع)1("فعةالمف

جناحلابنترليقاتمنجاءمابمضعلى)2(-يدهناصه!ئبللىاعترض

أطافاترىأ"رسافىعايهارداإِلىالاخيردفعالذىالامره!ا4كفابفى

لابى)3("ورساؤلكتب"مجهوعةضمن!وقد4ات!ىوباكتابءاب،1

مقدمةضلإلءننستصايعانناكما،القرءيجناحبنكلروانا)و)-د

إعدادةترةفىالاندلسلي!ودالاجتماءكاالوضعءلىنح!مان"لرقا،ت"

اض!-لالفترةفىالاستقراربمدمتفمكانتحيثال!تابهذاايفوقلم

إ%راجفىتا!خبردءن"لاصحابررتذرأيقولفهوهناكالعربىالح؟م

اإكل"را!لاءان5عاب"زحنماأبضاَذلكعنهمتىصسلومما"المؤلفهذا

فىاللهأعزكَءَلىأ-!دتَأَفلما،سمبيلهنحنالذىوالتِّرْحَالوا)صِلءليتا

ماوالطابالحث4ثهلمز"نإخواف!ن5-"اء!كَل*ك4َةءإ!إحهـاذاك

)1(

)2(

(r)

المسثرقطبعهماورسائل!بمجموعةضمن.2صالمستلحقكتاب:جناحبنمروان

.نبورجدير

قرطبة،قم399عاملدو،اندلسىوسياسىوشاعرونحوىتلمودى:هناجيدكلوئيل

.حيوجيدعلوالنحوحنوخا&ريدعلىالتلعودتعلم،م5501عامغرناطةفىماتو

الف.العراءقبلةبتهفاْصغالقاسمأبىللوزيرمحتثارأعملحيثملقةفىفترةاصمر

.(1هةص01%،ائيليراوتسر)لجمارامقدمةمنهاال!بمنجم!موعة

بعضفيهاوأثارجناحبنمروانالفهاالتىالرصائلوالكتبمجموعةوهى:ورسمائلكتب

تضموهى.م0188عامنبورجديرالمم!ثرقنثرهاوبطبعهااعتقوقد،النحويةالقضايا

الآتية.الكتبالمستلحقكتابجانبإلى

التسوية.كتاب--.والت!هيلالتقريبرسالة-ب.اينيهرمالة-ا
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ال!:ابهذافىفأستا-قءرءوب!مإلمىَوالصعرورداسعافكممنبدأأجد

.)1(!مقدرقىإ)يهوانت!توس!كا4بلمةماعل

ءلىو-رء!واغب(اتوراةوشهنمهومقدرتهجناجابتعلمأنإلا

أذىوا"1)تتقى-ج"4ءتابأودعهذلك،كللى.وغم.نبهاي!ونقدكلاإزالة

كتابو،ووالشازى،ارا!ىعكتابوهوالاول:-زء-قمنيسدون

تقتربأنتستلإحبجزئيهتابا)3هذابتضمنهماخلالومن.الا"صهول

ية:الأالا،س-ىءلىيقوموا)ذ!ا)تف!صبرفىجناخابنمف،خمن

روةهـحبرحصءثتؤسبردفىاللهوبةأنوا-ىاءلىأتركيزواالاهتمام:أولا

والمن!ولوتصاربف!اومنجاهامعناها-بتمنلغةبالل!ظةبتلقماكل

رير-ءانماأ!!لزدي!ونقدهذافىوهو.ماءافيوخاصة،1ةوالم!ثتق

اطواستتبوالثرء-ةالفقهـبةلبالمساقا)تف-رفىالا!تمام.نالسلفعليه

.الفقراتمنالا-13!

ذإادافءنبالازرالمنهولءلىا)تكسيرفىءنهـجهيرق؟ز:ثانيأ

الا،ةاءوزؤ"اذااا!دتافةالمصادرفى4رأبيدعم.،ءلىاستشهادهفىبءشمد

فىأ--اناَيذحر!حم!و!وةا)سابتح!-نالساف-.أباَريخفلأنجبتحرلاو

وكلذالم:ؤ-قمولءفه!نب*-ارات)يههإبمثيراخرىواحبازاَاصتصياده

مث،ورةةالمهاوحرذه"آخركلوضعفىيزىلاو)2("إشفسبرارؤساءةول

.r()1(الأواقلأكلافى

بقادكماؤبا-يئ،اظإور)الأتفسبروفىنشالمظ،بالمنبلمخذكان:اَإ"زا

4-3صطالمشلصت:نجا!بنمروان)1(

8-!،الاْصوا!:جناحبنوانص)2( V.1875دإكسفور،باورنيوهنثر

016صالطدثالصدر)3(
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عفدهحْياًحة4!كازلهـ!إىواأ*ربيةاالاونةخاصةاخرىل!اتمنالانح!!

آضرإلى--نن5ا-هااإر-وعافى-رجأبجدولا،العبريةمنلقرب!ا

نء4ءإباك،حودووجدت!4ذءرقماثاكحدا4ًعاباجدلموما":ة!وأط

الاصتدلات"نأذ-رخإموبىواضحةالاسش!ادمنل3أَقلها،ا*رفااالاس!ان

زكلإنناأَدلمنزدءبوؤإتَّ،ءلممه*فءممتذإلمثعنجبتحربنهـابلإنض-

أ-فا:نط1)-حص-ل41ؤمطديناتبادىوارقا)تظئس.خهماسشص!رمنسمالا

،+(,)

"الاءور

(إطثا؟ا)أص-بطااإف،جكل-باَقنم!-رهفىحجتاابنبصير:رابءأ

اص!اوااببك!ااإ!ةواءلىي!ومبىلوا)جازاَت،وبلاءلىيضوملاالذى

.ألا.را-تاجذالمأُ-رىأرزاتمعومقارذ-،اباًا*رالمؤضةااء*الجةمعلل!لممة

وز!لمهاإ-ابنففىروم!وب*تد!عايهيس!بر!انالذى،خالمفبتبصاهـذاثوءو

سعدياشرحفىوضاىهـةحفنىبنصهو:بلوقلمبذهالفبوىسكلدباعف،م

ءندهواةءحأ-ناحالينءلَىسعدداق،دبروببدو.الزردةلفظةل!-بين

تفاس-رفى،يصاإ?لى3إءنءلىياومبل،وبذحره4ببتسهـدماشرة3

ا)فىوممط،!ص*دبا)تنماشرأ"-!ممطاة،تحلألمةابتحأو"للاذهةباعايهوبنحو

مضلرون3يتؤهما)يثامحا-ةعف"ماللهرضى-فنىبلأتصهش؟-لوتؤاصبش

ثه-فةوو)2("ا"رلىاالمزظا.ن4ببت-!دءاارو2يشأنةضلا،علإ،مهـذا

وما4ا"رزأَوا)ت!--رفىسواءا)جاءوز-ةبالمدرسةكئبراَق،ثرةغ!دعا.ة

.)1،3(زيما!بماءوا!ولفرف!تووجد1:لهبتحوجهلمةمرمبذعربفف،

إ.!ووا4ارزااءاهـاءاء!دة.نبمدجناحابنانمنإرءماءلى:ضاءحأ

ادرت-ة-رهاوقفا!ى:-4يفرءلىويغابهـاالوسيماممرافىالاندامىفىالب!ودى

92صا:أ،صوأ1)3(ص!7ثالاالممعدش)2(7صاللمعيهابةجناحبنمروان)1(
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تفاسيردفىأَب!أإ،لأمانهزجدأنناإ!،ا)ببطالمنهجالىتبهالا

نء*دثةبا!اافملاراتاتصسيرهءندوتاصةالفويلىاوالمجاز!المنهج

ةفى:وا)ةث:-4ا)ت!د-يمءباراتءنبهابفلوماوتعالىسبحانهاللهذات

،ذافىو!و.ا)تلمورلإلىالا%وءإلىمضطرأنفسهيجدالفقراتهذهمثل

َ
التشى-برفىالاصلوبتا5إلىسبقوهالذوينأيضاَالمسلمينبعلماهتاثرةد

قوته.صودالمصبأن"أيْدِيهمْفَوْقَاقهِيَذ!:تعالىقولهسروأةع!دء!

ا-يهحترفكانأَنهمنارغماعلىأنهجناحابنءلَىيؤض-وةد

،4ؤ-توب501إفإتنب-4واوتفيرهاالتوراةلغةاجةمعافىنضلمنلاسلف

أقىراؤ:ناعاه،ءإلىبصرو)ماذيةالربالطائفةعلماءطةغذعرةدأنهإلا

فى،وْلاء%،ودر13إزيم!نلاإذ،وا)تفسبراللغءفىالسا!ةومجهوداص!م

وممىتافياد!*،يىش،رةءثتقللايف!ردزالمن+خهموأنخاصةالميدانهذا

ن.؟ل،ياومكفرأجناحابنبهماصمهدليمتاللذيرنحفنىبنوء،موئيل

مؤلفاضهما.الىيرجعلم

ا)فرأبوامايفراالقرنأواخرفىعاثواالذينالقراذينهؤلاهومن

إءةإافى2.وكأفىواالا"صهولءلىالمثتل"دَتابصاحبالمقدسىهارون

نأاا*تهلوءن،أَقسامقاذيةإِكب:فمال!بيرالعملوهذا،1!السرانية

نءز-دثءتدماءزرابىنإبراحيمإ)يهـ(أشاراىاالماذيةال!شبهىن!ون

تصابىنانكلروأنوالغريرب.)1("القدسفىالمثهوربنغيرالنحوببين

فىذكرهوقد.ؤلفهيجهـلكانأَخهيبدوأنهإلاالرَ-،بهذاعلىاطلع-لى

)2(ةراءفىصححتالمقدصىالر-لذلككتابومن9بقولهاللمع4حشاب

)1(Skoss, Solomon :L The Arabic Commentary of Ali IBN Suliman

karaite,5أ)،لأ*.$291-2791 on the Book of Genesis. .P.02 .J .Q .R؟اV
32:02:حزمال)2!
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.)1(ميممثل.صيمهايكونأنعفلىى؟ننتكانفماالميمدضم

الليوفئالافىيباحاجايعقوبإليظجلبهالمذحورال!تابوهـذا...

مجهوداتإنكاريمكنلاحذ)ك.")2(يدهبخطوكانالمقدصب-تمن

افوأالفيوىلسعديامعاصراً!انالذقنوحبنيوسفجقوبأب

.الدقدوقكثابوءمماهعبربأنحواٌب!العربية

المغوىاوالئؤسيرالاخة.جالفىكبيردص!رةنالالذىالقراثىأما

ولا،فاصفىولدالذىالفاء!)براهيمبنداودفهوزمنياًمروانوبسبت

وضعهااتراضاتءىوانما.مولدهتاربخا)تحديدوجهعلىيعرف

ءاريقهاءنن؟3متا%رةحصادرفى4!الفاعنذكرلمانتيجةالباصشون

و-اثمنبنف"ذكرهخاأوالتقريبوجهءلىمولدهتاربخنحديد

ز*دد!،4حياذففعرة!بألعقريربواوحيمأتهالضو?لىتل!قدوأح!داث

وءلى،مرزبنالفيوكىبلةيهسعدياريرذك4قا!وسفىأنهواقعةبالهقريب

معاءهراَن4tsأزلثو)3("س!دياقيلعاشرقدبمونأنيمكنلاة!وهذا

م!براتفيوةه!4الذىمعر-4وهـو!الالفاظجاي!"4كتابمقدمةومن.له

ءهرا-ةيرالتففئ4منهجحددأنهتقولأنن؟3راةإتِا.فرداتوفرح

%ناحابن.نقبأسفهو*:!ومن،والمعجميةالدينيةبالناحبضينواعتى

،31التوروء!زكهلخد.تاللغويةالمعا"ءمجالكأمنححسراَكانءصلهأنالا

لى.ا)*رش)تفى-لىوا،قارؤاتواللغةالتحومجالدخلفقدجناحاينأما

52صاللمع:نجاحبنمروان)2(21:3ثنة)1(

(Skoss,Solomon .L : Kitab Jami Al, Alfaz (Agron) of David Ben (r

3891..AbrahamAl Fasi. Yale University Press. .V I

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ا)تفير:فى-ةالفق!المدرسة

باء-:اره"مررووم!انةاحتلقدا،ندلسفىاللغوىالف!ركانفإذا

هذه-لىأ)ماتجةذتمافاتهمفىإيهـودايفودهالمالهلوممنجدبدةنوير-

فى)--لىالمسلمينواللغةالنحوعلماءءننقلةة-،1كاذواوإنماالصورة

وفىالاصلامصدومنذالمسلمينعلماءإلىذلك؟تدو)نمافحسبالأندلي!

بينهكان01وابطاائحابنعلباَاللُهورحم،والعبا،ىالا"كلوىرينالعص

كانتالهرلىالنحوفىأرواداًالاشودأداوق*ليمهالدؤلمطدا،1أد.و!-.
005سو.هـ.-ر

والا*نبهاال!ث.نالقرآنلؤةءلىا!يصودابطوحِرصُذاكذلَىلماأساصاَ

.الن!جهذايشهـجأنإلىدف!4الذى!وة-،1

حرء!كان،4ب-امماعلىلهداة*أهـودالاًأحا-رصُطءانوءصا

يرحؤظمارما)ءرا)ديرن،ذابفعاواألتءلىلهمداف!اَالمسلهينءلهاءمنءبره

صبيلفىبىذ)ودوماالمسلمينعلماءفنجد،جبهاَالفا،لىبينذشه1ء/له

ا!مى!ميةالشريعةأصولمنأَص!تهت:راىااءربماأر-ولاأحادبثح-

الافضء*اءءأ:قات"،موا-ت!دت،ذاكفىالمحدذلمونواجتالدالقر7نبمد

تلفة،المصال!!،يةالمذاولبءا"رت،،"ئرلتا-امذإلمثف!ووضءواوالمشهـعيمت

اثرؤا.نذالمثويت-ورلثوأحسو)4ا)نمقهفىعنهاتتدرضىالثافعىوبؤلف

فىالا-*ام"4حتاببضهححزمابنكل"لواحداًنجدحباثالاندلسإ)!

و.ن.ف-4.صاورأالثاف!ىعندجاءمماذلكفىمستت-راً"الأَح!اماءسلص

الىذ)كب*دز-ولرمالاكلرأَولفىشهاف!-اًنشأَ-فىمابنانالمعروف

.4.ب:نبخحرىالحتماإإذهـبا

والف!رالثقافةبمجلةدخا)ذىموالدلِنءقيداكدالحرصحيذا

نفلىبنهجونالي"ود-ءكالذىوهو،وا)تطورت!اشبالاإلىالمسلصنعند
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3قرامإ!و!اهؤلاء!:روإكن،قيلهـمصتا!ونااسل!4الذىال!ببل

وشري!ت!م،ا)يهـودظروفءراعاةخإسلصتالمناهـجالنؤلةدورسوى

باا!برت*اتتأزرتوكبفالثرخطف!الجاءونيمكلدرسةفىذلكرأيشا

أوررنا.نابتداءالأندل!فىأبضاًذلكيبدوكما،وف!ر!ا4الإسلامب

ءصماواز-إعاَرةزطورأكئىررةب!يسهناكالإصلاَ!جةالدولةانت،إءوحتىال!اثر

وةللن.برابلفىءايهعاتت

ا)-!ودعندالثره-ة1الاحيا::اطواستالفقهلمدرسةتكأص(مافمذا

لمنامرتابماَحالتبدابتهفىالاندلىفىالصرواتفىإب،ودىاالف!رنجد

فىجاء،فيتاوىءلىدوني!تهعاقوا--ثبخصاواتهممسترشداَلجاءونيماعلماء

رزبشنسيمبىنيرمؤوباحاضاماالمت-اءونثربراالحبر5الةرلهلو،بىابل

ابمز*ا،ةتاوكأكلنتحشويهكاز.توما،أةريقبا!الثف!ا)-،ودبةالطائفة

واضحدستوركأابةإ!ا؟فةاهذهلدىواءترتذلكعا!د)بلصر

الدراساتفىءاؤرةحوشئبلالحاخاموصولوأحدث،ءلبهبسبشون

روؤزرأل!ء4بتشكامأنهمنأرءمأف!اصا،إب،ودالدىخاصجهب.الفز!بء

وتاهـ-ذهنِض-كحفَاابىخهدعالذىالأولالمحركعانأنهالاالالمبهذافى

-:ابعةفؤدأخاءاوداودرايصةالفقهمجالفىبجتهداأنيضوببننسيم

أحى*-ةاالا-زاهرتاخ-5ذالمثفىمن،-4وكان!ا)خلمودءا!أقفبراَزشبل

تؤبرطن;ابالؤإ-تا)خاه.ودواصتخدام،الغاهضةمعانب!اثرحمعفيه

دةما%ذفثا-إرلىابالف!رةب!اوردماوهغارنةالصعبةالموضوعات

!-.)1(أثرحهفىالأجادامن4فبيكون

أ--انأ"ر-ف-نعانأنهإِلا،المنهـجنؤمى!علىنسيمزبلهوسار

)1(255..Waxmann,.M: A History of the Jewih Literature .V .I p
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.الشرقفىالجاءونيممسالمثذلكفىوسسلكوا)توسِفْتاالتْ!رَا"نأخزىبمعص!ادر

ادراسةامراءزانتقاتحبثالقبروانفىالدراساتهذهتدمولم

،هناكإك،وا)فه!اءالعاصاءهجراتتاديرتحتالاندلسإلىعامةبصغة

4ع:بر.!جموءةهناكوزبخ،الفقهيةالمدارستمركزتالاندلسوفى

اربرطا.-اولةكلىهؤلاءمعظمعلىالغالبةالسمةوكافىت،المشرءينمن

.ة-4يديثونا)ذىالعصرمتطباتوبينالمخعلفةا)تلمودأحكامبين

هذافىكا.لوازدهار!هضةعصرعشروالعالىعشرالحادىالقرنويعتيبر

الذيرناإساصبنح!امعندوحريةم!اقةمن1)ب"ود4تمعبلمانظراَالمحال

.العميرتحريةلهمأطلقوا

شرحفىهامدورلماكانالفقهاءمنمجموعةظهرتالفترةهذهفى

نأإفار-اتاومن.ندد!الاًفىلجماهيرهما)يهـوديةالثريعةوتوضبح

أا!ى-ق!وهوواحدأإسحمايرحملونكازواالفعرةهذهفقهاءأكبرمنخهسة

ا)ثايهبنباروخبناسحق"وهمواحدم!انفىجميعايمونوالمو)ن

منراءوبينبنواسحقأويسنة.نغياثبنب!ودابناصهحق،ا!ضيلى

)1(أا)فاء!يعؤوببنواسحق،إهراقامنمو"مىبنواسحق،رشلرنة

ءل!أنيرر،داالفاء!اسحق)هودرأأوعلماَالخمسةنرلاء5أبرزوكان

رت"اق.،،لرللعا،رودوتفع!يرهضرحهفىمعينةإمكاذيةوُهِبَقدمنهم

فىوزرءوا،اوروانبنواالاحكامواسعنباطوفقههاالعهوديةبالمثريعة

.ا)سمانهذافىأَسلافهمعليهكانعمايرزاَطابعاًمؤلفاض!م

4وابت-يدهناصمو!بلمنكلأتباعاحدكانالياليةابنإسحقة

تجعلهت!ن)حم!وديةعلاقاتالإثنينوبينغرناطةف!صصوئبلبنيهوسف

Jewishء"هdiap.037قفاسمادة(1) Encycl
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ذكلباىوا3الثهيرجيدهنايهوسفنكبةحدثتفلهاكثيراَبابهفيارق

بنفسهالبايةابنونجا،المسلهينءإ-4اذارتالتىسياستهنفجهضحبشها

صموئبلخبه03فىكانتالتىالمؤلفاتكنوشواشترىاصةترإليوذهب

ا)توراةفىنبهواالذينالفق!اءمنواحداًهناكاصبحوانجهجيدهنا

Kofatسما..الذىالم!ر:ف"كتابووض-ح"وا)تلمود Harokhlem4-.ر

9601عاموفى)1("ا)تا!ودفىوجدتالتىالص-مبةالأح!امشرخ

ا)خىلإفةبا!ل!تمدالملصبمحمدالؤاممأبوال!اسىالخليفةقولم!عندما

ئفةإاحإورئيسماَبلبلاطهفىأمستشارا)بإيةابناختار)-"اضبفى4الاسلا!

قلإءيذلهوأصبح،ا)يهـودجه،ورذتمةاكتسبحبثءل!تهفى4ا-،ودبا

"كأالخصصبنوالتاسعفىماتأَنإلىه!ذاوخمرل،1)تلهود4ءلييدرسون

1مضا3عهر 5 9 f.م
Iصمصوذ-لبثقةبتمشحالاَ%رهوسانالذىغباثابناسرئءا

فىءتاباً)فأَفقد)2(البإبةابىنمضلذلكفىمَثَل4ُُيمسسفوابنههناجيد

ناةل.!دردياثابنو*نوام.فقطمنهأ-زاءبمضوجدتخااول

اتهذف--رفىكب-ر-دإِليمجتهداًكاننماإِ،،ة:لهالمفسربنمنالسلفلاَراء

كانوانمامختلمفةب،راءمعلقةح!امالأَ.رترإفا3،للإح!امواستنباطه

الجاءونيمأَةوالمنيف!كانفقد"ذالمثومع،الاَراءتلكيححمدائماَ

ا)ىالمواضعفىأنهإلااخرى.ءمادرفىلتوجدتكنلمامورفىوةتاوي!م

.)3(!الشخمىبرأْيهمرالأَي!مكانالجاءونيمفيهايختلف

)art،13صii-،انيإسرقئتار:يبضزئيف)1(

يهوصفأرطةت!اضقا!حيثاليةإفيخاثابنهربجدفايهوصحادثأعقابذ)2(

نفه.عاىيعتدوأصغالطفلكبرحتىأعاطماوعزارياوافيجيدفا

591،0791صغِاثابنمادة،اليهوديةالمعارف-دائر)3(

)رصى(
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ابواب"اإسصث4حتابتوا)ت-رالفقهفىءباثابنءؤلفاثومن

حسصبىالأَء-اداخاصةااالأَح!امنكبيرأقدرأةيهحيثرالذى،ا)نمرح

نجدوالثريعةالفقهفىمؤلفاف4جانبإِلىو،بابلجاءوقشروحفىوردصا

ت!وقكانت4الديتلبأشهاردأَنلأإ4ِ،قبوعل!،ديخيةاًأَثمار"غباثلابحن

،الغفرانوروم،السنةأْسرفىش!رد4الديخبأيف"اردو.ن،4انبالعلهاش!اره

.)1(1(والأيرادالمواءمأبامو

:دا)خله.كل)ا*خ!اهاسعف-اهـ4ف!مجتهداَفق!بهاءياثابنحانوكما
لىا

الع!دأَسفار)بعضررتفايصووضعتحتريهوطلمجا)توراةعالماَايف!كالت

أعهالهو)حص-اتهرضونالمؤوصفهلذىوا،الجام!ةلسفرقنمسبردمن!االقدبم

.)2(اليال!ةاحكمةبا؟تلىذفسبرب،نه

.ررارسفصتإيمهقإقىالذى..ويهصأبناسحقكانأبضاَالاندلسوفى

يصللمذلكمعأَنهإِلا"جاءون!،ئ"بمدهناكوا-تهر،شبةالدبا)*راتأ

ا):رشاوقإِسرفأَمها.رةا؟"منعلا-"اإِوءلا)ىالا-رجةإِكعله"فى

مالمتنؤلكما.والتلمودلاتوراةبتفاس-رهاثتهرفؤلى7801عامألمتوفط

.)3(جاءونولىوالثراءالبيعكتابيالصرية

ومنهجه:الفاسى

فىالاسلاءيةالد؟)ةفىإتف!كواالأنقساماتعصرفىالفاعىعا:لى

--ثبالم!ربةاسالأَصلىموطنهفى4حياقمنطويلةةترةةضىالاندد!

يصوبيبننسوزمبلمهنثبلحناأَقريفا،حمالحاخاىعلىهناك!تلمذ

ءلىكلوءأخه!جرإِلياضص!!أَنهإِلأ،إثهنااطائفةارئاسةفىمكانهماوأَخذ

14اص،-ا)1(يبض

.الهودىا!لأدبتاريخفىوكمان:أيضآوانغ!ر،41صالابقالمصدر)2(

61صالابقالمصدر)3(
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الأَندلىلى،اىإذهبهرناو.ن،ءليهالحاقدينب*ضبهاقاموثابةاثر

عما!حبثا)جسنةإلىومنهاغرناطةالىاقتقلثمقرطب"ف!واستقر

9801ءياثبناسحقوفاةعقبإب،ودبةائفةللصاإحاخاكلاً

و)م،ا)يهـوديةالثريعةقالم!!دينالفقهـاءمنالفا،ىوبءتر

يجدهكلاكلفىمف!راَكانبلالسلفعننقلهفمتنر.خاًسلفبايكن

ءىبهم4زرب!أالتىاصةالرابأنإِلا،كتبوامايهملأَوبخالؤ،مقد،لدي!م

،إتلمودابحتويهاالتى"َا)-لمفالأَؤومنالأَح!اماستنباطعلالحرص

صا-ب!جاءون(وداو)1(كتاسطصا-بقيرابنشمعونف!لكماتماكلأ

--تحي،مقدأَنهالا9"أَحبانأمنهميقتى-!الذبن.نوءبر!.م)2(كتاب

،ا)قاصودبةالمناقثاتءننضبتاىاا)نهاشيةللأَح!امقلشصهفىجميعاً

.)3(1(أالأَحكافىذداشةالمتوا)*إلالأَسبابعنذلكف!باحئاَ

يركلاأَنءلىوحرصه،ءصلهفى4دةتذظ!رالفاءىءؤلفاتومن

مف،!يخرجأَنيم!نأَنهيرىجزفىياتهمنجزشيةللتلمودتلخيصهفى

،ودا)تاهفىالأَجادرةالأَجزاءقتنسبأَعاد"ةتحد:!ذا،قراراوبحكم

إذىامختصردفىطربقتهوكانت()"لات!فريعيةاح!امأأَيضاَمف"اواستت:ط

وب-تصرهاحدقءلىلةمقاحليأحذأَنهو)!"الص!برودا)تلم"ءإيهأطلت

ضروردةء-را.وراًيهت-ر!!كانإىاوالمجادلاتاك،قشاتعنمبضعداَ

الذهـزدورا*كلحماءوضوعإَكهـ-اثرةزتجهاىااءالأَجزاءلىزتمىطأمركز

.()ْ"واضحاَمالح!د!مبوب!ذا...المنازشةحوله

متفرقة.أح!اع!)2(.الكبرىأ،حكام1(?)

(ousHistory of the Jews (rأةBaron, Salo Wittmayer: A Social and Rel

.V .6 .p .847 Second Edition, The Jewish Publication Socity of

7191.America

Waxmann,.V..092(5).والصفحةالمصدتنف!)4( .I p
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التلهود،-توياترقغ!بوا)تف!صىالشرحفىهذا4باسلرفىوالفاصى

..ثقهة4فب3وردرنالمتيه-نقشري!ىمؤافوضعإِلىةتمطيهدفيركنلم

طائفتى"فى،تحاءاثاتولىرجلابإءصبارهوإنما.الأَصلىا)ضاصودفىاليحث

يةقشرباد..و-ودبضرورةأحى!الأندلسفىأَوالقبروانفىسواء

حكه*رصدرأَنيم!نه-ىبصهـولةا)يهاالرجوعيم!ناموأح!،واضحة

المعقدةا)ط:بىلمةاإنا-صساتثرحثنبفقدهناومن.سليمةاس-لىعلى

المصطاحقصءلىءاررذلكفىظاًحممخضصرهف!وأَوجزهااليلممات

الاكلراحتاجمااذاعليها)تعرفب-"لحتىرالبىا)تلهودفىالمس!تخدم

إِ)به.الرجوعإلى

امثريعةافىيةالفق!للمسائلمعا)!ىتهفىالفا!ىايصلوب.نويتضح

اىاالإسلاهـوا)-لإفاتالعصهرئقافات.نكثيرعلىاطلعأَنهالي،ودية

4فؤبوب-ن،الأندلىرفىوم!ثرءيهالمسلمبنفقهـاءبيندافىردكاذت

-زمابىنأَنمنا)رءمعاحأأَنهإَذ،المذهبا)ظاهرىإحزمابنالاندد!

،اسافا"نالنزءةيرخا)ف؟ني!،ن3بو)مب،رائهسم!أكلتهظاهربأعانْ

*ا)ظ،كلردةذزءتهمعدخؤقبماعنهـملىالاقتبا!يهل)مذلكخ4أذإلا

فىمي،ذتهـهارءم.،لكأَو(1)الئافعف-ْءَلىْد.!هً!--ر يحملهس.اعندا.!

ب-جارةلىخلابماا)!مبخرجأَنلدب"ا!موإنما،والتشريعالفقه

إت-ريخااءحدةأَكلمكأ40رأبفوهراطَالنبويةوالسنةالقرآفالنصرظاهر

،حزاابىنعليهكازالذىبذاقدذأَذلمالفاسىأَزنجدوه!ذا..لإىالأس

ا!ندضأهلمذهبإ!تحواطثم،المذهبشافعىأ\مراأولفىثاْحزمابنأنيلاحظ)1(

الفاهرىالمذهبويقوم،لهمذبأالظاهريةتخذأنإلىا/لأصبهواتهى،مالكسذبوهو

ويرىالضفىالظاهرالمعنىعلىويعت!د،بالتاْويلايفمميرأوالقياسإنكارعلىعامةبمفة

الإس!مظهورانفر)هتفيتاْوياىإلىاهـاعافىتحاجلاالعيةللذاتوالتثيهالتجحيمأن

.(امبنلأحمد
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عاماء"نبفوهالذدنومنالجاءونيمءنإنح!اصىايزكبسهحإنمافرءم

لدأَنهفىمعهمولضملف،أخس..4ؤس!مملا5ر*--ر4أَذإلاإ-ثودا

شارحاَبتدخلأنالأمراستدعى)ذاإلا"موكمانؤسهالتلهودىطلحالمه

عصرهيص!تاجه.،وبينبينهاابطاًر(1)"همفوممقبلها0-للااء)4حفزرة

نفصات5أ-لزاءفىبجمعهاثمإِ)يهيحتاجلالماومبعدأوأحكامشرائعمن

فصولسفى4بالمعمولسالنظامذإكفى.تبعاَ"صغيرةأح!اماَ"ءإ-،1أطلق

لب،ذالمثاإنطقاستدعىو)وحتىسلالفصم!انفىبءيرو)م"التلمود

.اصهرةالمهبالمشاحلعلاقة!ارجدلابى،ممملهافصولحذففىيخرددولم

-ذفنه3واأكفرانابومصيامبموضرعال!اصصلالفصلخص!ذقد

ا!3ب41فىابوماهذافىالعبادةبنضامألخاصةالاوصافكلأيضاَ

.(2)"ال!ديم

ب،را؟4دلرافيفىالفق!اءعلى-رعندماحزمابىنمعحدثوكما

ووثىزنديقاًا)ج!لىعدهحتىالفق!اءش5كبيراًجمروراَوخالفروفةالم!

تداخلافاإذاشب!اَنجد!إِننا،مؤلفاتهاحرؤت-كأالخليفةلدى4بر

ءباثابنءنحلوببنبينه-لافنشبفتد،ل!ىUالزمعأبضاَ-دث

ومان.وف!تهما-ىا!تمرتخصومة4وبيصبيخهماوكانت،ا):لميةواين

4أذإلامةا)خصرهذه-لذنماءتذحر1عفهه،تتحدقاىاالمصادرعانت

وأا)حمغيرتلمودهءنرائءبيني!ونا)م/أالفقيهينهذينأنيسرو

بإ"ماإتمسفى4أيهودبااطواؤفاجميعبينعرفالذىللتلموداختصاره

شةمبحمختصراتهطربقءنرمماأَنهأحسالأَف!سه،وذالى،اكاقا)تلهود

.،تءمبأن3ب)3نفسهألفاسىانمنا)رءمعلى)3("الاصلىا)تلهوداثر

)1(092..Waxmann..V .I p

96ص2-،ائا!يرأوتر(r)86صاص!ابقالمصدكأ:باروت)2(
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أزارهماا)ىالملا-ظاتبعضالى4تفبفقد،ظهـخطؤهاماإذالاَرائه

اىاأَءصالهقَوء-ربهاواءترفواح!امهقراراتهب*ضرعلىتلاهـذهأحد

مياضهاخذتا4)ماستحدءثاا)ىا)تنربراتهذهانإلا"ذلكبعدبهاةام

ءنهادمببمماا)تداولفىهىكمانسخهسضوادصتمرتا!خجميعفى

4ر،ذا-مىءاإذاالفايهىعانا)وقتنفصوفى)1("الاضطزابب*ء!

زأا)سيل..ني!نامبصوابماواةننعوةراراتأح!اماىإقو!ىلذد

.عنهـايراجع

كانوإِنما،ا)دبتيةأفإسفةااىإِبب)ونالذينمنالشإيىن3بلم

لا.تؤاوا)-اءوزيمؤتإوئفىوا)نظرفى)تلمو:ت!ا)يمفىلابحثطاةتهءللىي!ريه

بتضهخهمالاكلمجاهءاي!وذواحدمصسدرفىطريىنالمص!ذينبيمقب-صعأن

د:اهجءنوختاف.ضهجاًأثيسابذلثوهر،المؤسرينوةتاوئإتإهودا

ر:وبانأَمكنه،مرتؤرقةأَح!امأوي!شنبطبضصرأَنمنفبدلا،السطف

تنظول،ا-حإمءناباباهذاب-تاجهكلاذب،اوب!ثَدكل!-اجهـاالتىا!بوابا

العصهرإتلمقعضبقاَمصاإعمايأنسريعياَدصتوراَالف،ابةفىءهـلهةخرج

مصدردفىالمتبحالخظامعلىا)وشتنفرفىءحاذظأة-4لىبحبشالذئ

.إملموداوهـوالأَصلى

عتبفقد"الزاصى4بقاماإذىال!-يرال!هـلحهذاجيانبوإلى

ا.ورفىةتوءتودثرينثلاثمائةبحوالمىتقدرالتىوالزءاوئالاستزسارات

نبحإإِلى...العبررةإِلمطذلكبهـدقرجمتثماءربىيةباكتبهـا،مختلؤة

اتالم!توبفاالأَح!اهمنلئلاثة4إ*ربباباللغةط!يلاذكأشرأدلم)-!4

AVصأصابقاالممدت:بارون)1(
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حتابضمنءأ-متالتفاشروهذه)ا!"ضبوءوتفئواحداَو-كهاَ

.)2(م9918ءاما)رابعأجزءاالأَوائ!!ذءرى

عاصرتهالتىالأجبالعلىكب!يرأَذر!ماحانذهLالفايىلفاتوكلؤ

الفاصىتفالى-رحولال!تبمنكثبراغتافقد،سن*دهجاءتوالتى

4بجاءلمامؤيدببنماكانتالمؤلضاتهذه،للأَحكامواستنباطهلاتلمود

هذالمثلم!ارضوبينلاتلمودوتبويبتلخبصصنواستضدثهال!اصى

موتمنطويلةسنراتوبىمد،زث!سهكللي!ونبنكلو!ىأَنحتى،الهصل

ب!وله:قةانسابا)ف!اصىأَح!امذحرقدالمشنا)شضسبرمتدمتهفىالناءى

لءأَلةتقدالناسىاسحيقالأَكبرا)حاخاميفرعغاالتىالأَح!إمان"

التىوالتفاسبرالقواشينهـحاسنحلجم!تالاح!امهذهلانالمؤلفات

فىالاخطاءانقررثم.)3("المنهىرعص،!ذاعصسذافىإ-!اإنحعاج

فىكانوإناخطاءءصردذتجاوزلاالفا!ىحتابيفضوضهااكأاالاح!ام

.(t)الثلاذبن-والىتبلمغيجعلغاآضرموضع

أيهـودبةاللمفربةذفبرهفىال!إيهىمف،جذشله-تأَنيمكنهناومن

سبقهبمنوق،زرها)تفسبرهذافىمسا؟4خلالمنوذلكا)تلمودفىممئلة

التالى:النحوءلىعاصرهموبمن

فىمستقلامجتهداَعالماَكانبا!،فقطناقلاالفامىيكنلم:أولا

،واستنباطاقالْمةالاظرومطوتماوبعهالنصدراسةعلىتقومالتىأحياء"

.أحكام!نالعصرإ)-4يحتاجقدما

اصفحة.اوالمصدكأنع!)2(07!!2-،يسرائياتراوا!)

17صلعيب!.أئيا!ا(إسر"تاشكتابعاننزلم!..-مونبتلموسىتصهـا(صامقدمةمن)3(

JewishEncyclopedia..376:أي!إًذكفوانفر p

71ص!اصابقاالمحدريعبذ!)،(.اصابهتاالمصدر،ونباس:وكذك

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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اءتمادهكانءؤلفاتهفىسثرعهاأَويمدرهاكانالتىأح!امه:

ا)تلمودينبينأحبانأالمقارنةخالتلمودفىالموجودالنصعاحافيهاالأساصى

.)1-4ب!حاجىتهأحسماإذاالفلسطينىلتلمودامنبذلكمستف!يداَ

اأغإلا،)غفالمايمهـنولا،امصلوبةوهامةعندهالسطفأقوال:ثالعاً

هؤلاءيذكركانماوكثيراً،للاح!اماستنبهاطهفىعندهأساساًليست

أس!تاذهالأسماءمنذحر.نوأكثرإ)يهمبالإثارةأوب،شماشهمسواءالسلف

.القيروانفىنئبلحنا

فىالفاصىمنهجفىكثبرأواضحانال!ربىوالاشرالييثة:رابعاً

ومنهجهحزمابنراَراءكثبراَتفاداسفقدإتنمسيراوفىالاح!اماستنباطه

الى؟يلكانوانمعهالفقهاءخلافاتمناسشفادكما،صثريموالتالفقهفى

يف!لكانكمايهسابقهلاَراءناةلأَومقلامجرد؟يكنفمحزمابنآراء

اسةللسبقبمأالمال!ىالمذورباءتناقهمف!الأندلعى.سلمىمنكبلمبرجمهور

القائمة.

المثشافىا)!اردةلاثري!"ذفسبرهوا)تلهودأناءضبرذااذا:خاصساَ

إلىيدءوبذالمثفهـوو)خصها)مثرححش!رقدالفاسىوأن،4سهبAبصورد

.بإشمرةء-ربصررةو)وا)توراةوهوا،صلىالنصالىال!ودة

:النقدىأتنم!مبرامدرسة

المثتغا:ن.ثكثبربدأ،عشرا)حادئالقرنمنالأخبرةالفترةفى

إن!لىادراسة-لىمرقوءقاياًاتجاهأتفايررهمفىبتجهوناتوراةابأمور

ربطإلىاتوصلابهدفبلمجضبمضهاالنعهموصمقارنةومحاو)ةالدينى

إم!إنةبص!وباإحاو)4حذدفاصطدمواقدأَخمهمإلاإ-وراةانصوص
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ا)خوراةفىالاشفارقرقببحسب-ىقاربتسلسلالىالنصوصهذه)رجاع

كإ!ر-حقدفقراتهبمضلىأنوجدواالواحي!السفرفىوحتىة4ناحبمن

.ا-رىاكلورجانبإِلىهذا.السؤرب!-،4عابماقخالفقاردمححشةترة

ن5سواءسظرالأَورذهفىبرأْب"صراحةيدإ-أَنمنبمضهمتمكنوقد

ن5إسذرادتفىصنهماناحصبةكأ5أَولماير-تأتاراا)تإسلتحدبد4فاحب

إو-ظتاىاالم!-ظ(تمرذد.من!قىعقاىفحصالىتحتاتأخرىأمور

طربورهاتاخذبداتللنهلىا)تثسبريةالدراسةمنجديداَنوعاَثمملت

أحداثءننفسهاالاشفار4بتحتووكل!،أسفار.كأاتوراداتحتوبى"ماالى

.تاب311نتهدب*إمحددثأوءروثذإكبىمدق!اورتالتىهىالدرايىةهذه

حإذتءاثبرا)3حق!تقدا)تف-رفىاللغويةالمدريصةكاذتوإِذا

وة،ر.ذءموءمهـ!وثرحلتفعمبرلاتس!ب1)توراد4لةدراسةمن4إ)بتء-وا

ودراساض!اارربردةاالمغةاذ-وفىوضعالذىالكببراليذلكالنوراني

غ!وةرءلتبهاءا)!أي!ونؤدماإِزالةوالتوراةل!ةقوفبحا-لمنالمقارنة

ناز-دءذ)كبماتءلىايف!دهالااضرىناحبدإِلىبالمنهسري!دقد

كبهـ؟ردأد%رإِلىق-تاأكلورالىأَبضأا!ذكحان4نبقد3ا)تورالغةدراسة

501ء"داإجالدذافىا)رواد"نجناحبقكلروانوب*ت.ر.عف،1الملإفص،ص!

د،ثرى14ابداد!دبءلممة.اذى)سا-و!المقد!ا)ءتابفىبوجد4أَذ"ذحر

إء411ب"4يىن3اواخىرىكلماتيقصدءانا)توراةحاتبلان4أبرحسب

ا-،اإفرونواا)ثراءانوان1)حا)بة)1("اكلمصاتاتاك)يسبما!

-رءتقد=اكأَبتمهءلى4اللاحظحصذدأَنإِلاإرأْىاهذاءلىبوالْفوه

نب"-لعهسه"برنه.هـ!ىب!دد.نجاء!موالدراسةالب!ءثمنلمزبدالأذهانا
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..امبر1.ازرلبع!أه.شأَضررخاَتارحاقتر.نأَوليعد!والذىجقعبل!

منةصصولاوأن"")1(ءقا-اًحتشرأَنيجبالمقدسال!تاب.سجزاتوأن

.)2(((بابلفىكتبقدالمزامبرهذه

استفادقد"مسريهاأيدىءلىا)توراةنقدفىا،"و!يةالمحاولاتتاك

بذءرهالذىعزرابنإبراوريمبهااستفادفتهد،فىؤلاءاللاحقالصلبها

1()3(ا!شاقم!و!ن!كلو!رابى"ريسيهأستاذهأنهءلىدائماًجقتي!ابن

هارونأمثالرنالمفسرمنوكث-رعزراابنأنعبرأَبضاَتفبرهعلىواطلع

انثبدتفبرهءنبتحدثىا)1عقنينبنويوسف،ال!راذىبوسماابن

.)"("ا)جثاطمن!جبتبكلكانب،نه"الأزاضيد

ا)تنمسير:فىومنهجهعزرابنابراهيم

النقدمشاحلعلهقيبصرشةأدركمنأوقعزرابنابىراحيمويةشبر

منمتاخرةفترةفىعزراابنو-ودو)"ل."اقنحسبرهفىلاتوراةالادبى

إمله4ا.!ومانعلهلمتواعشم!ناكإتنحسيرانضجأنوب"دالانداعىالعصر

ف!رةل)3تفسبرهعندا)ب-ثبدؤقأنإردف!4الذ!هووضهيةل!وية

التص.فقراتمن

فى(3951أو2901)ءثرا)حادىالترنأواترفىعزرااينولد

عافقدأنهوببدو.كأرا)ثافا)قرنمنالثاقالنصففىوذ!فىطلإطلة

ا)طاتءإب،!يغابيض-!-يةسنهخلقهاإنمقرواالضيقمن-باتهفىكأراَ

،ءهـلحلف!امثراا-ظوا،الحالسوءمن4لازكلمال!ثرةالعشاؤ!

اإريررةايوود!ايةب-!ر!ذافىوقال"ورددهذالمثذكرو)قد،-لوأبذما

)1(045-944..InterpreterDictionary .p p

)2(0186.Waxmann:.V .I p

وألصفت.المصدشنف!)،(285ص3-،يرانيا!اوتر)3(
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)ماءىا،وقأَحنرانب*تو)و،الشمسءربىتلماالثصعفىاتبمتُلو!

)1(1(الدهرأبدإلىالناس

كانوإنما،م!"نءكانفىستقرارالاحباذءزرابنابراهيميهرفلم

لمرهَاوخبرةدقافةتر-ا)4أكسيهوقد،6خرالم!بلدصنالتر-الكثير

..والمندإبرانزارأَنهوبقالإ*راتىوا.ءسإكذهب"وررهرنشوؤ

أزر!ابتمنىكانكماؤ-!استفللموإن-0141عامروء!إلىوذهب

،المتجو)ةحياته.نجديدةةترةبداتا)ضاربخمىذاومن.ذ!سهفىكعبرأ

فقد،العلوممنشتىففونفىوضعياالتى)2("كلؤلفاتهمنثبر1)3ةب،1وضع

المهروفة.تفايصبرهووضح،ثاءراَالث!راءبينوءرف،واللغةالنحوفىألف

:عزراابنعندالنقدىالمنهج

ت!اسبرهمف!جم!واالذينالقلاذلالمنهسرينن5عزرابنابراهيمبمد

،ا)توراة)تصالتقدىا)هلمى،جالمتوبصنااسابقينااسلمف"خاهجبين

المنيجهذاور-!المب.ا)!صفىوا)ش!لم!لالعطلتحكيمعلىب"تمدوالذى

ا)شجول--ادمنثكبدوناحتب"اإراىافىواستقلالاءله-ةجرأة

ءلىاس!اكللالأء!مادواالصرازىَا)تفصبرءارض!"قدنجددلذلك.إترحالوا

كماا)تزشرب-تاج!الاالتىازبةالعلهإت!ا)يماب*ضإِدخىالأوالمدراسلى

.)3("لاتراثإتجاهلهمإقراءونااتب!،1التىا)تنح!سبرطريصةاقتقد

فىا)تثنيةلسنرف!سبرهفعزراا-تعندالنكدئا)حسويبدا

نألمجولأَنب!لمذاعزراابنأَرادولقد،)4(افوالفالا"ولالمصحاحين

85صا-،ائيا!يراوتر)2(001ص!14-،الحفارةتصة)1(

(InterpreterDictionary .p.045 '(r

،الملأكأكأ!فحيئذالبهعاقاو،موسىكتبوكذك،عرةالإثنتىصتعرفكنتلو)4(

اصقيقة.ستعرف،حديدمنيرسر،سريرهوهاأيف!أ،الربجبا!علىبهميوحى



-236-

ب!وأضفيتؤد!ونأنإِماوانهاابداَالفقراتتلكبءتبلم.وسى

ءمعرهَالإِثنتىفسر.هـويىةتردعاشكاتبكتبهاقدأَنهاو،ذلك

أَنن!3ولامو،ىقوراةعايهاكتبتالتىعشرةالاثنتىالأَلواحلمجصد

حب!،اانهذاكأء8)وحاًاذععثرةاثننىعلىالخمسة!ويمىاشزارت!تب

سر41بقوعزراابنايهإِؤصدماوهذا1)يوم4علإهىممابكثيرأَةلعان

سفرمنالاخيمرالأصحاحيشصدانهيضولآخرراىوهناكءس!رةالإثنتى

قو)4أما)2(34بعشرةائنتى.نيخكونوالذىالسفرض"يةالى)1(التثنية

ا*،-بان5ذلكي!ونولاالماضى!-خةهنااستخدمفقدالسفر)3(نفس!فى

.سا)ةءزراابنيثبرثم.اَزمفعف".فاخرآخرمصدومنوانماذنمسه

ن.أرء3اءلىةابكحاً)"(الماةىص!يغةفىالكنعانبينعنميوءىحدبث

بلCeوeعصرف!فلسطنف!الكنعانبينوجودتاويخعاَتالعابأن

عزراابنوبخ!رض!وصىماتأنبحدأىالقضاةعص-رحتىاسنمرإنه

لاا)رببجبلالموضعتسميةأنبذكرة()ْا)ربجبللمسالةكَذلك

فىءتاخرةةشرةفىْإتسهصةاهذهلأَن،تارلخباالمعنىمص4يستقيمانيمكن

الىسثىرذلكانفسرواقدعصرهفىالمفسرينأن--ثالداودىالعصر

يذعرأنيحقلولاىكلو!عمرعنجدأكلتاخزذلكفىوهوءإ؟نهي!ل

.تفسبردب!-ةمنذلكءيرإِلىكلوسىعمرفىذلك

)1(

)2(

(r)

)4(

)?(

الذىافسجةاشأسنبوالىجلإ!مؤابعرباتمنموسىوصعد"12-ا:34:تثنية

.11السفرنهايةإلى.اخ...دأنإلىجلعادمنا!رضجميعالرباهفاْرارمجاتالة

161ص03،اناطيراوتر

باشعهدتابوتجاصعىلاوىبنىل!كةوطمهاأضوكأاةاهذدموسىوكتب"31:9:تثية

.1(انيلإصشيرخوجيع

وكان،مورةبلوطةإقشك!يممكانإفالأكأض!افىإبرامواتجاز"12:6تك

.11الأرضقحيتذالكنعانيون

11.انربيرى-بلالومفىيتهالأنهحتى.يرأهيهوتالمراسمذلكايمإبر"فدعا22:41تك
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ال!تابلنصالعلىالنقدبابفتىقدعزرابنإبراهيمي!ونوب!ذا

القايطةال!لمماتب!ذد"أنهيعلنشيخوزاباروخجهلالذى.رأفيَالمقدس

الخمسة،الأَسؤارمؤ)فهوليص!!وسىان،ذاتهاوقتافىويثبتيبين

سفراَكتبكلوسىوأن،طوبلبزمنبمدهعاشآخرثخصمؤلص،1إنبل

الأسفارنص.نكفبردب،دلةالرأىذلكصحةعلىويدلل)1(!مختلفأ

بنإبراهيماساسياو!عالتىالنقديةالآراءهذهكانتوإن.)2(أفىفسيا

بعضمنِارقباحأتلقلممت،خىرةةترةفىب:شوزاءاليهـاوزادعزرا

ثخصيةوعنالاسزارعنمدافهينالاَراء3هذعلىردواةاب،وداالمدافعين

سؤري!تب)مانهمناليهنسب..1،ان،التوراةتصسرهاكماءومى

31التور.ؤافهوءوسىكانو)والغائببضعيركل؟توبأنهإذالتثنبة

أنهولىا)حقيقةو)كن"اوافقاالمع!لمبلساننؤ!هعندشحدثل!ان

الأَدبفى-صقةالمت3العاداشارلىعلىيقومفهـوقيمةأىأفىعمالهذاليس

طررقةهذه)بتول!ن.نرفسهثخصيةالكاتب4فبيبشزالذىالاجنبى

نأو-ب4أزكما،ثخصباتهماخفاءغا)باَيتعودونالذينالمقرايهاب

بك".أعمالهءنءوسىؤب"يح!ىشهخصباَاَعتاب)-ستراةاكأنت!رف

مفلوءو،ى.4أأَف!إو4ااؤواطررقعنا)ربفب،!بت-بمإِلهيةثهـيةةء!أ

)3(1(ا)ربيدفىوسياةسوى)جسالتوراةفىالمذكورينالأثخاءربرافى

.ا)ملهبةاحقيقةاعنوا)بعدوالضعفالمغالطة4فيببدورفىوهو

،2آ6صخفى-نديهوسترجمة.والياسةاللاهوتقرصالة:باروخ،سبيرزا)1(

7191والثرا!يفللتأالعامةالمصركةاهة

سينوزاوقبا!عز!اابنبعدالقديمالعهدلضتعرفواالذينك!هـمنفاكأنويلاحظ

6-بارونانفر)ذلكفىتحفظومنومعاهـضلهامؤيدبينماعزراابنآراءتاولواقد

.(وكطنفىعزراابنوكذلك،277-276ص

282-266مىالصفحات،الابقالمصدر:انظر)2(

.القدس،0691يفرفريت،134صا-،القديمللعهدمدخلةصيجا!.ص.م)3(
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.النقدىالاساوبهذابتفلىللتوراةتفسبرهعزر!ابنوبواءسل

مت!سكعب،وفىىبتحرجولاأ*لماهذاا-لىيضحأَنةيهحاولوالذى

الى4زحتويروماالأَسفاربعضزصبهفىبمثكأنعن!اوهدافعبب،وددته

بؤكدءنررافابنوسفرهأَروبءنحدبخهعندحدثكماماiًا)توراة

س-بهو!ذاوان،اخرىلغة.نابريةاإلىترجمقدأنهشمروحهفى

تفىيرقهإهارسؤرهاَبوبءناعلنهالذى4رابفىعزراوابن)1(لما،غموض

،ةظطثلاضربقدأبوبسظرأَن/مق.السابقةالابرالمنادلفأذر

عنهن!لةفىعزراابنأنويبدو،افبوكطاسعدبابذلكإواقاالذرنومن

سعدراإلىاثارةد5141عام-والىحتبالذىلابوبتفسإرهفى!ة،و

ستونوهنالي،عبارةأَربع-ن.نأكثرمنهاوتبسنماب،ءراتست

قء101و)2(لاسهدراآراءإلي-ص*هاإِرجاءكايم!نايإِثارةبدوناقتباسأ

ءزراابناحياةالمؤرض-نبمضةإِنتا)خوراداشفار)بعض!الا"خرىهتفاب

ا-،إالمضصوبإتفسبرا)1اناواوقاايهاا)ت!اعبركذه4نسبفىض!واقد

.)3((قه-لى!وءىعهلمنوزحص-!وعزراالامثالطعن

اث-سبتاواض.-ةصورةزمطىعزراارنحتاباتةإنء(مةوبى!نحة

.ا*اءبةواالثقاةيةواهتماءاته4كلواهبذ:وعتبينكصا،الفاثرة4النقدب

ؤإزء4سابقابمنأكثرتحررقطب،شاوبا)توراةبتفسبراشتغل3صاة

نروباَوحان،والفاكوا)رباضط4بالز)-فىواشق!لالش!رةرضلىحذاك

كلهذ)كجازبوإِلى،كببراًقراءأسدتكتىأالبمريةةاللهفىوألف

ااوروبي!ودفجهلالهبريةإِلىالعربيةالأعمالمنكضبربترجمةؤاملاةتد

256ص!ألابوتالمصدر:صيوزا)1(

(Baron,Salo Wittmayer: .V.6 .p.277 (r

96ءلىا-،ال!ودىالأدباتارتموا!صمان3()
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اللاذينيةإِلىالجبرفىعمللهوترجماد!ينثقاةةعلىبزورةونا"سي!سحبة

بابنجمخموالمانذسهما)يهـودأنإلا،ا)-،ودعبرعندئص"رة4أَبم!بمما

ي!شىرحيث.)1("لاتوراةناتداَعزرابادناهتماء"مةدرا)رباضىعزرا

،التوراةأَسفارم!ظمتقريباَفيطىفهوبمدهمنضلز".،أهمونقدهت!صبره

ءلىا)تامةسبطرتهوضححيثا!ندد-ة4المدرسقفاسبرأ!ممنوي!شبر

.سصالنه3هذهحول،ياالقضمنال!ثيرأثارأنهجانبإلىاللغة

،(!يةتاربمادة.!تحتويهو.،،سصالنصعزراابننقدوكما

م8نقده.ئكذلكيسماوالمالمفسرين.ن4سصابضبةإنوقى-ريعبةأدببة

قمسبرهفىعشبهاالتىالمقد.ءؤفى.إتفسبرافىوكل:اهجيمليب"م،لاشا

صرمنذسبؤوهالذينال!خابكلفرىفىرأيهأَوض-حالخهسةللاشؤار

فىأدخلوااةدءزراابنحتبكماةالراءوذلمم"بمدهمومنالراءوقيم

أماءوضعهغبرفىالإسهابإلىأدىمماضروربة)ب-تءادةد!ابرهم

العهدؤهماصيعونيستبأَنهمقذي-رهمفى!رطئينكاذواؤقدالقراءون

الاستغناءللهفسريمكنلاأنهي!تقدعان/أنهاذ)2("ا)تراثبدونالكلدبم

للنص.مت!اكللسليمقف!برإلىا)و?ول.فىرءبإذاا):راثعن

قافصةوالثريةالف!اءكأ؟ابن)مقوماتأهم.نأنة-4ثكلاو!ا

فىدامتاكأاالاحداثمنيىل!ثومهاءسته،الهربثقاؤاتءلىاطلإعه

وتعاةباسيةالسبالاحداثأَدزذلكنطسواءالفترةهذهفى.الازدلص!

ومناظراتمجادلات"ئوصلهقدييونءاأَوالمختلفةوءساعات!مالر؟ام

بعضأ،بعضهمالمسلمينبينذلككانسواءوالحديرثاليربمالقرآنحول

)1(Bildersee, Adel : Jewish Post Biblical History through Greate

-Personalities.p.401 The Union of American Hebrew congregat

8091.ions

والصفحة.المصدرئفى2()
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اإ-تههالمناظراتتلكفىحدثكماا)-هودوبعصنالمسلمينبينداركلااو

ررءا311اقرآناحولالنغريلةبنوصهوئبلالاندلع!ىحزمابنبين

.-نا*ث-را)4وبىبنريلةالن!ابنحزمابنفب،1أفحمالنى'والفوراة

وأالنهريلةابنءلىا)ردفىرسالتهفىذلككانيىواءا)توراوكلت-اقضءات

ن1وايص-"عاب،صااطلمعقدي!ودأأنولابدوالنحلالمالفىالؤء.ل4عتاب

.!صافيبمااًبر،ح

ءلىي!تهدءلمميأتفسبراَراةا)تفسهرلْدءفىراابنأننجدوه!ذا

وهمحاحلمهالنصهذايعا)جأنوب-اول-باًقاربلغوباَةهماًالنصة"م

كل-ن4عن4لدربماا)تضحيةدون،معفاهءلىبحاةظالذىالناقدء"الجة

ابداذلواا!ذفواوالاافاظاجملابإق"ثرحفقدولذا"ديف4ء؟اق

ةواءد01!لىأءلىعقابأفهماَكلهـاهذهفهمتوقدجمةالنصوا)ت!رب!ات

ة،وواذالمث)1،"لىاجابا!و!ىبىنا)يهازروضعهاالتىاتلهشدىاإتفى-را

نءمتأضرةعصورإلى!ياَقاربتنتمىإتورادامنعدبدةفؤراتأنيرى

وهـىإص!احاتهب،!رانبرىأنهبتضحلأَثباتصسبرهوفى$Mءوعصس

م)والارب*ينالسادسحتىالاربه-نالاءمحاحمنارأاعتبالإصراحات"

وةإملىعاثآضركاذبطررقءنكتبتوإنما...بنفسهأش!ياتب!ا2ي

.)2(أاليابلىالسبىنهايةفىبدءو!4

رلى:ؤيماانؤدئاا)تةسبر.درسةمن!إِ%!اليم!نةإِنه-الأىوءلى

ن.4بىه،إبنحماح5ع!ب"ناربدراسةودراستهبالنصالاه!م:أوا،

.لأَشعب!عزراابنذنمسصيرفى-اءكماكل-اكل

الابق.المصدش)2(

045..InterpreterDictionary p
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ت:صىنزبإداتأواختلافاتمنالنصيحعويهماإلىالعنويه

اخمسة.االاتعفارتفسعره"نيمحكماالنصفع!اوضعالتىغيرفعرةالى

اكلفىبماالع!دَنصإلىحق!ةيننمىعماصراحةالإعلان:ثالعاَ

ئدلوا)!أيوبئكماأضرىلغاتمننصوص.نعايهالدخبلأو

)-لىأيوبأنعلىيدلمماأخرىلغة"نالعبريةإلىمترجمأنهعلىلغته

.)1(عبرياَ

تفاسيرهمإهمالوعدمكاملااعتماداًالسلفتفاسعرعلىالاعتماد:رابعاً

ءيركلوادأوقوةأوضعفمنهؤلاءتفسيريحتويهماإلىبشيروإنما

و.حاولةال!صبحعا-4لاإسهابىاَالعفسيرفىالإس!ابإلىتؤدىقد!رورية

ةيها.وقعواالتىالثغراتتجنب

ته--رهفىالمضسريحتاجهضرورىر51اليهودىالتراث:خاكلساَ

نءوبمدهمإمإ!!االمفسربرن.نفربقعلىين!رفهوولذاعليهوبتمد

الشراث.منالماهثور

الفنمسير:فىالفلسفبة0المدرسة

اتفحبراأخذ،الأندلسفىالي!ودىالوجودءنالأخيرةألاَوذ"فى

ماالمفسريرنواالفقهاءمنكثيروظهرا)سابفةالمرا-لءن،:زاَطا:هاَ

وبيانالديت-"والنصرءرالفقراتحشرمبردعلىقفىسيرهمفىرمتمدوا

واستنباطوبتبو.جردأو،ذإريبقيأوكانتلةوية!ث!ا!كلمنةجهاما

اليهوديةالعضيدةجوهرإكالغوصالهدفكانوإنما،متظ!مةشرعبة(حكام

المصرقالباخينبعضايفأذلكأثارفقديهودسخصيةليستواكاايوبلثخصيةبالنبه)1(

عبريةسخصيةوليستعربيةضخميةأيوبشخصيةأنعلكثيرةادلةأوردواوقداطديث

.الهودىالتراثودخلتالأجالتاتلقاأ!ورضخصيةانهااوا،صل

)رضى(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ادبناوأنالعقلثأبدأيتعارضلاالجوهرهذاأنوإثبإت،نفسها

فىالموجودةالدينبةالنصوصضلالمنكلمهوذاكيرتلفانلاوالفلسفة

بنبحاباالمفسرينالفلاسفةهؤلاءأهممنوكانا)تلمودأوالتوراة

.ونبهبنوموء!،ودةفاب/تبوسف

:4"وانبمختلففىالاةمطرابيسودهعكلمرفىدةقضاب!نظهر

ب-نوصراع،الأندلس!فىالم!ياسيةالاحوالفىاسعقراروعدماءمطراب

ممااديص-نهؤلاءأمامالمرابطعنوضعف،هناك-حبينوالىالمرابطين

عنفءنمنهمكانوماااوحدبنيدفىذلكبمدالأندلسيىقوطإلىأدى

:ؤج.ذلكة-لاإ-امبن.كأيفودوهالمم!ا!لةاب،ودام!إءلمةفىوقسوة

.ختلمفة،ذياراتالهق!ولويىادت،الآف!ارفىوتبلبلاضطرابذلك

نءكَثيروظهر،الةربالىالحثرقمنانتؤإتقدالفلسنهةوكاقت

أوضأدَانماؤم،وغبرهممسرةوابنالفاراربأممالوالممكلمينالفلاسؤة

بعدخاصةا!ندالرعلىوزحفهأوروبىافىالم!ب-ىا!ضطهادظهورمن

ءنها.ا)ي!ودنالو!ا6915عامالا4ولىالصليبيةالحربقبام

ر:*ثونلاالمفرونوأءبح،المفاهيمتطورت،الملإدالجوهذافى

البحثفىبدأوااوإْ،ءلمب،ممغاقحكمأَوءامفرملفظؤفسيرمجردعن

الددنب-زللتوفبق.حاولةفىالعقكوب-نعقيدتهمجو!ربيناصلاقةاعن

كإت!تسربأخذتاىاالحديثةالأةلاطوذيةمنوبتاثير،العقلوهذا

وبتجهون4ادذ-وباالمادبإتعنالى*ب!انقدريبتعدونهؤلاءأخذالعقول

ااسلهيناإتكا!بنآراءءاذتذالمثجانبإ!او.الصوفيةالروحانياتالى

وكانالأَنددري!ودعقايةفىمكانت!اوأ-ذت/ذبلورتؤدوفلاسف!حم!

قآخذةة-!ابمبثوناكأااحريةاشمسيروقوهما-!ودا!ؤلالابد
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،م9لإةا!ىإنيفذاكفىشاغ3راةالت،إكدائماَثَعادتهمبتجهواأنلا"ةولا

بعضبعتقدالذى"فاقودةابنلظهورمهيأةكلهاالظروفوكاذت

.)1("جبيرولبنسليمانبعدءا"لىقديكونأنالمحتحلمنأنهالدارسعن

وفاكوفا-فةولغةأدبطمنع!رهفىالعربيةعلومبكلعارفاَمثقؤاَوكان

نءوءؤكددم!صلةمهإوه،تا)خعلنثةالمصادرذحملولم،ورباضيات

اإحاكمإحدىفىالقاخهىمنصبسعمغلكانأنهسوىحياتهقارب

سرقسطة.فىا)يهوديةالدينية

تتباط!االصومبألأَ-13ي!تم،مشرعقاضىءنر-ىبكان.،عكسوءلى

ذراث.نةإذودةابنقركماأَهـمأَنذجد4ا):،ودبالثريعةفىوموا!ها

!-"دالذىالو--د4كتابهوامثرحواالتفسبرءجالفىيدخلنكرى

م5851الى-وبطت6هـلذوا"بطلقدواائةلىةرإِلىلددبلطا"باءمربيةل!با

)2(.ب،نوانالبرريةإِلى4تبترج!1611عامتبونبنيهـسداذلكبمدأقاثم

ارو-ىاالأَدبطاءلىءه-قتافير!اوححار4شعببا)ترجية!ذهوأصبحت"

خارجها.أوالأندا-لىفئسواء(r)"الب!ودى

ير--لىكان4أفىويبدو،الكتابطهذاوططاقتهكلفاةودةابنوضع

،ية.الدنبالإنسانبى-ياةيتملقماكلبتنظيمعكلص.هفىالعهودعلماءباهتمام

ا(:ظ!ةاقراز-نوامالاَ-13واستنباط!بىبعضلمجضهمالأةرادوعلاةة

لقهمبخاادالأَةرلاء!ةِءلإقةواما،لعلهودواراةلتواءلىنكلس.قال!لاو"لهذه

هناكوابلى،والوصاياوالأَح!امالأَوامرخلالمنالايبمححثوهاؤلمها

وهنا،بالروحاذياتقختصطالتىوالفرائضالروحيةللملاقاتتنظليم

)?(

.الفلوبواجات)2(

)-(

501..JewishPost Biblical History p
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وجنائعة.دذيةوانينةصتتحتويهماجانبإكالتوراةأَنيثبتنlأراد

الىالقلوببهاتخضصوواجبات،روحيةقوانينعلىأ!اًتحتوىفإنها

الدبنىالتفسيرتاربفىمرةولأولالمجوارحبهاتختصالتىتلكجانب

ثابتأ،أ-لاة!ياَمضمونأاليهوديةفسجدأنيحاولمفكريظهراليهودى

وأن.4اليهـودبءقهدافعاَالناحيةهذه.نبمتبرهلاالبعضكانوإن

العهودية،عقانديخاثرأنبردلمأنهأوافيلسوفاهدفيكنلمهدفه

البا-ثفينامأنهكما،الفبوىسعدياسلفهة*لكماعنهاوالدفاع

يم،دبينالدبىالث*ورتعم:قهـوغرضهكانوإنما"الدين4؟سهلىالنقدى

)ا!!اورعوااتقوىباوالإ-سا!لىا)روحىادافعاببنهميخشروأنععره

شراؤحنفيضمكتابءجرد)يسستا)توراةأنأيضاًبثبتأنوأراد

ء،نبىذلكولعلهفيات-jj(اخلاةب،تكذلكبتضهنوانما،ومعاءلات

إلىينظرونءازواالذينالضرةتلكفىالمسيحعيناصلاهوتارجالعلىبرد

منبمايعضشها)جديدا)مهداءتبرراوفىذامنهـول،15)روايةالقديماله!د

القديم.افىهدءممملأخلاقبات

الضفسيرفى-دبدأمنهجأنهجقدهذابصلهفاقودةابن!انفإذا

بصفةا)توراةروصازيةإخلهارعلىبءتمدأخلاة-اَمنهجاَ،العهودئالدينى

سبعزه،طورلمةبفترهذلكإلىسبقوهقدالمسببنأننجدفإننا.خاصة

اكععراو.نهجهمرهم3ةمناستفادوقذ،والأساعرةواإمعزلةالمعكلمون

ا)كللموبةرا:ضفتبيره"هذا!تابهاذء:ومنهمتهارايىقدأنهحتى

ا-وارح)2(اةراؤ!ر.قابلفىبذلالمثقا)وامنأَولأنهمإذ،المعتزلةتعبيرهو

hsiweJ.501-601.Postا(اِ Biblical History p

يخ.ابارفىومركزهالعربىالفكر:ىليراووانظر.431صالابقالمصدر،الثاردكتور)2!

!الفقراتتوضغهوناتودةابنعدالفلقأوالروحىبايفيرالمفصودانتفحفاومن
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،فصولعشرةإلى"الؤلوبراجبات"ماقوداابنكتابوينقهم

ويؤكدها.دلهالوحدانيةعنةيهيتخدثالذئالفصلهووأهم!اأو"ا

رؤكد1)ى"الث!اخ)!يسممونهاوا)كأا)تورازفىا)واردةالفقرهَمنتذويا4

مبرد)-رالددنأنيث:تأنوبحاولبدايرتهنقطة.)1("الثهوحداشية

!إ،ا!قابمنأبض!اَالثهحب!و،)نماوالنقلالعصلخلالمنالئهء"رفة

لهايفردماوورو4ووحداذبت،4لذازواضحبتصورإلابقوملاالثهحبأن

هذاتؤءداىاالقدبمالعهدفصراتمنبالكثيرمستشهداَالأولالؤصل

اوىوهـكاالجسمأعضاءواجباتبينار؟تابمقدمةفىبفرقدم.المعف

ذم!!لا)!اقاوباوا%-اتوب-ن.واضحةعلنيةأفعالهامظمت!ون

ا!ااغ!وءلىواالفواؤبقي!ملالاشاساهذاوءلى،الروحعهْالإنسانحياة

ذ)كإلىوما،والححدقة،الى-توطقوءلىالصلاةءئلا)خوراةبهاأَءرت

منهوا)خوفووحدازجهباللُهالإيماني!حلبعنماالبمأعضاءأعمالءن

نأأوضحؤما)قلوب)واجباتأَءثلمةوالاذ-قاملحقداوعدم4ابإوا)توبة

-زوترع،ا)روحعةاحماةاءنالناسلعدهوال!تا!هذالتا)!فهات.I)ا

--...صا

وا-باتأنهاعلىالدينيةوالأوامرالطؤوسرمراعاةضرورةعلىالعلهاء

)واصلةمصراءيه-لىابابافاقودةابنفتحفقدهناوءن.للجوارح

ت!صاحانوإنوهو،امفسىرافىالفلسةالرو-ىالمنهـجهدافىالسص

لىولدالصوفىالروحىالمعنىطياتهافىتحملوالىالقديمالعهدعليههايشتملالتىوالعبارات-

الغزالى.أثالالمل!ينعنايفيرمناللونهذاوجدوقد2يةايةالقديمالعهدتفير

منث2إالربفتحب،واحدربإلهناالرب.ائلإصيااسمع"6-6:4ثنية)1(

اليومبهاأوصيكأناالقالكلاتهذهوقكنقوتككلومننفككلوعنقبككل

.1(قلبكعل
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فىلمنا!جالمسلمبنناةلمنراحَْةيهي!نلمأنهإلاالي!وديةفىجدبلىأ

)خوانوريىائلوالأشاعرةالمورتزلةحتاباتف!ذللثن!ررإذالمجالهذا

.ةاقودةابنعمرفىالاندلسدخلتقدت!ونأنيحتملالتىالصفا

!:"رمبام":ءيهونبنموءى

الإسلاءيةالأوساطف!4باشت!رالذى4بلمقبالعربىاتاربخافىوبر"ت

العُهءببدبىزءيمونبن.و!ىانعم.أبوبالعربيةبكنىي!كانيرث

عامالفطاطقومات1135عامب،شبانباقرءبةف!ولد:الةرطي

ميمونلابىنآرخواالذبنمن)جه،عوهناك)1("طبريئفىدفن؟م6012

!صتءصا)2(6012و)ب-!4012كاقتوفافسنةب،قوعصرد

لى.ئبلاسربتسروا

ندمو!ىاءتجار؟ممن-دأىإِلى!مهـوهتاي!ناماةإنحاكأىعلى

مأالدبتيةللنصوصشار-أ.فراَبعدا)!عهودوم!لمفسرىءنء-ءون

عونهجانبإِلىلانياَءةؤياسوزاَالمؤر-وناءتبره)قىد؟مف!راًفيلسوفأ

فىيدوريمانإنماوتؤممبرشرحمنكبهتضمنتهء،وان،فلكياًط:يباً

ابنر3ؤرتص!إمعكب-ر-دسسبرالىذاكولعل،والمنطقالفامح!فةفلث

نا-ية.نعدمرهفىالفلسفيةالعلوميض،ظارتفاعثم،ناحمبلة.كأون.-5

تعبوا)مأن!صا!فلسفتهوءنعنهيقراونالمؤرضينجعلا)ذىا!مرأخرى

ااتوؤعب-داللَهبنبصونبىنموورىعمرانأبىبظهورإلاارف!يها"ءانها

.)3(('1(40سهنة

177ص6%،يرانيتراو(1)

52صولفنونائيللإصميمونبنوموسى،244صالتاريخفىو.ركزهالعربىالفكر)2(

(r)42صايارفيفىومركز.العربىالفكر t
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نءا)بومحتىعنهاقيلىاالرغمهذهءلىوءىyش!ضيةأنوالواقع

فلاسفة"نالمسلبنعلماء)1(ب!ضعدهحتىوالرفعةالتمجبدعبارات

فإن،يسلم)موأنهالإصلامءلىءنإكراههقيلمماالر"موءلىالإسلام

منفذاًيجدونيكونوالمالذينالإسلامصدربي!ودبنىكرقاميمونابن

هجرتهأَعقابطففى،ميمونبنموءىفعلوهكذاواتبعوهإلا4بدنفذون

الىةيهوصلالذىالعامنفصوفىالمغربفىواستقرارهالأندلحىمن

ث-العربيةباللغةرسالةميهوننشروألفومائةستينسنةف!أهناك

الهوازلءلىوالثباتا)و:قىبالعروةالتم!كعلىا)يهوديةالجماهبرة-!ا

ذلذتأعقبث،ا)2("إسرائيلشعبيمتحنأنبهاالدَهيربدالتىوالكوارث

للاضط!ادتلاستسلامهمباالانمةجلدنهأفيءعلىأنحى"أخرىبريىالة

ا:،ودبطاالثعب-واذحفىسربطقوىنا!ثبرالمقا)ةلمذهفكان،الدينية

إلىوذه-واعائلتهخهناكمنهاجرذإكوبعد)3("البلدانبجميسع

وكان،هناكالمقاملهبطبو)م،ينالصليبحكمتحتوهىةلمسطن

بنىسلاطينظلفىووجىدهاحريخهفيهيجدم!انعنيبحثأنلأبد

ا:لاطاط"ببمنبإلىوصل-ىالمسلمينمعتعايثلىمصروفى،أيوب

نؤسهوهدأت.الي!وديةالطائفةرئاسةيتولىأنفطنبحذم،المل!ى

نأإترحالواإتن!لاظروف-،لتمؤل!اتمنبدأهأنسبقمادتمفبدأ

أبناءءنمه،رض--4ها-م9لا"ا.ء.تجديدةكتبذ،،لبفف!وبدأ،بتمها

ذلكفىكانوإن)"("ء"،ماإساه-نلمصن3المتها-مذمالقراءونوهم4ءك

ءلىاإسلمبن.بةجومهيجاهرأنستطيعايكنلمإذالمغالاةبىءكللىالرأبط

حيات،ميمونبنموسى!لفنسونوائيلإصلكتابالرازقعدصطقالغتقديمانظر)ا!

.1(وم!خفا-

جمةوالترالتأليفلجنةمطبة،7صومصنفاتهحيانهميمونبنموسى:إسرائيل،لفنونو)2(

177ص6-،يسرائلاوتر)4(8عىالمصدرنفى)3(3691والنئر
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مففىلةإلىورفعوه،والثقافةالعا3منارةميصونابنالبهودواعتبر

و!رهمتراثهمفىالما!دور/القولهذامنذلكءلىأدلواجس!الانب

1(ء-ونبنمرءىمثلتسا8أمءو!!إلىموءىمن"ميمونابنعن

وريىلأؤ:ياءمنأسلاما4علإموسىبمدماجاءيتجاهلونبذلكوكأنهم

عامثما!ازة:لحرورالي!وداحتفالوفىميمونبنموءىظهرحتىومصلحين

امممنهابت!ونالتىالاختصارحروفالبهودعل!اءأحدثرحمولدهءلى

رثب-لى:الىترمزرمبامكلمةحروفان:بغولهرمبامLوهـمعمونابن

.كبيرةمبالغةءنألثرحهذافىمايخنىولا)1(مكان(ئفىالمعحدزين

والتفسير:ميمونابن

يبدأفكره-هلدينىجوفىينهوتربالدينىءج!ونبنمومىاستءداد

،عمرهءنوا)مشرينالثالثةفىوهوللمشغاذفسيرهموءىبدأفقد،مبكرأ

إلىبادءنقر-اأ"وممعرةفب!اعا،!التىالصعبةالظروفمناالروعلى

عامهذاتصسبرهأكصل"فقد،اَوبحراَربأخفارمنصادفهومابلمد

1 VIAارممهراجحتابوسمماه،ءصرهمنواكلاذينالثالثةذاك)ذبلغوقد

.)2(1(ا)؟،ودعندوالإسناد"اباروآنشاتاربخعنبثاقبهوضعوقد)

زلإزةة-رؤدكمانأذ؟للمشناتفسبره.مهدءةفىميهونبنموسىذكووقد

:هـىةصوللثلاثتفعمبراَوكتبت":بقولهوذاكا)تلصودمنأ-زاء

أثفىةإءق)حواَتفسبرأيفاَكاتبتكما،ةقطبقيننز،قاشيم،موعد

ا!أقيد.ة3هـذؤذحرهاذىواا)تإصودءلىتف-رهأنالأ.)3(،إِ)ب4الحاجة

3لربصا"أو7ضرإِلىمهـانمنتنقلاتهكعرةسمببربما4معظهفقدقد

)1(3591-1135Huitieme cetenaire de Maimonide

،3صالابقالمصدر:ولفنونائلإص()2

34صالسابقالمصدر:ولفنسونائيلاص)3(
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نسب4فىمرتلفةالاَراءفإنالسنةأشرءلىتفسيرهوأما،تفسيرهايكهل

.(1)"ليهإكفسبرااهذ

اسابكلةاالمنما!جميمونابنفيهينهـجلمبالسراجالمسه.كاالمشناوففسبر

الكتابهذاءنجعلوإِنما،فقراضهاوقفسبرالنصوصشرحصتا)ت!سبرفى

4ةبألقى"فقدونظمهـاورواتهاالمشناعنء!صلاقاريخأت!طىكلو!ىوءة

ا)تا!ودحكماءعنتحدثرم،و!ضمونهاوذطورهـاإشنااقاربخعلىالضءوء

وزحدث....ءخهمحلومنهـجعصرهفىبالأَخر.خهـمحلوعلاةة

.سأ)ةفىا)!علمود-3!اءبىينالا%تلافومعنىوالوصاياالأوامرعنأبضاَ

رباءهاوةرةلمدهـذا:عمله)2(،الأحكامونظمبالثرلمجةوعلاةتهاافيوة

منالطويلةال!لمسلةدذهوافياَ"وجزاَأءطاهحبثالقارئءلىالجهدمن

نأكما،السلفإِضافات!نال!ثبريتركدذلكوكان،والشراحالرواة

يئالاءتأصلاالىبىا)رجصوعبتمكانيةالل!ووالمصطلحاتللكل!اتثرحه"

بر"اومومههـةتهارياضيةاعقلإته4اعدقولص)3("والاَراميةالعبرية

ز!رتاجوأسا)ببءبارات.نوالجماراالمشفافىبماالإلماماف!والفلكالطب

.العلومهذهكلثلإلىثزحهافى

اإنتظر!نوكان،ب،)*ربيةكتبفدال!تابهذاأنمنالرغموءلى

تاب311كلذاانإلا،ا(عرري!با)ارزةالمعحدزبنخاصةاليهـودبينينفشرأن

وافنم!ونإسراق:لويعالكثبرأايهوداءلمايهيفلولمالقبوليهقلها

عايهيغابكانءيمونابنأ!لوبأَنإِلىبرجعرتجابانهذلكسبب

وا-فىةطفرةا)نفو!لىؤير-وءإ-أَنالىهك"شيبهنلمالذىالفلسفىالطان

)1(925."..Waxmann:07 I
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اةبلةكلدا)ثرؤيهودبىبنة-ولابلمقلمال!تابكاناذا"ةانهذلكومع

.(1)1(عظمالا)قبابلةراديهو4يىء

ا)بهودىر3الؤ%لاءةوضعقدنجدهللمشناميمونابنتفسبروفى

الظكرهذا،الااضرىاتواللهالعلوممندائماَالريفحيقبلالذىالمعطور

أساتذته.نأووالدهوهوالاولمعلمهمنسواءميمونابنتلقاهالذى

فى.الإيصلاهيةوالفا-.فةالفكرانعشارمنأوأيديهمعلىتتلمذالذبن

ا)؟!ودىوالإعإنا)يهـودب"العذ-دةأضوليمونبنموءىوضع"السراج)

-"

فواءد"عندهتسهىاىوا"عشرااتلاثةالاصول"وهـىتصورهاكما

فقدبإ-داهاوكفرو.ق.يمودىكلبهايتمسكأنيببوالتى(ااإيمانا

رى3اورااإستوىإلمط.يهونابىنوصلالعقائدهذهفى.العهوديةعنخرج

نأكما،اام!ابنألْمةءندا)3.لاموعاومالتوحيدعلملنتاذجالموازى

الأك!ملؤ!يبدوح!اعندهفالخا)ق،اوضوحاأشدواضحبهاقأثره

بماتفى3زلاةا-ف-ةربوبيةعلإ"خلعتقدالاصولهذدمنir)الأول

ميمونابنيستمرثم)3("أتكووناسفرفىالبسبطالؤصص4بىتق3ب

واضحأزاثراَكلتاثرأتهانهابإكعندهالايمانآركانبقيةثذلكبمد

ن.سواءا)توراةزتضمض!ااىاالمفا!بمومطورابل،ةيهاالإسلاممطبالف!ر

.)،(ألتوراةذ)كءنبررتكهاالا،-رىبالاَطةو.قارذتهالا)صهزاير"

ريرنال!3فىذ)كوذطورةأوواكمنحوطااربهوماوأصحاب!االنبوةفىأو

41صالمصدرنف!،لفنونر)1(

المشلوقاتلكلالمدبرالموجودهواحمهتاركالخالقباْنكاملاإيمانأاومنأنا"الاْولالأصل)2(

.1(يأقج!وةالحالىالوقتوقمضىيماءصىلكلالصاعوحدهوهو

915صومذابهأطوار.،الإسرائلىالدينىالفكر:ظاظاحسندكتور)3(

التحصابغ،مهيبالقدرجليلثلكمنربياالاَلهةبينثلكمن1)18-15:11خروج)،(

تهدبئأفديتهالذىالعببرأتكترشد.الاْرضقتلعهميميندًتمد.المعجزاتصاخ

.1(000تعدونفبرال!ثعوبيعتدصكسعَنإلبعزتك
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ممرقينالكلهاقينةموءوءلىأ!ماًفالمسباللا*وتوفىا)صوف!الإسلاى

أبأءإن.و،!اذ)1(الساس!الاصلفىيقولءيمونبنموءىقجد"

منذلكءيرالى)2("أيضا3َبىمدأفىوءن،ةبلهكلت!م-اءللأفي:ا?ن

افاالإلىلا.بةا)صوةيةأؤر..أهركباالأَذرةيهايبدوالتئالمعتقداتءذه

.يىةهـزافىو،ا)بردةفىصركأالبوعندقراها

امافاآراءأبردأيهملام4ةإزا،تطورءيهونابنف!رمنارءماوءلى

الهبوى!سهدبان5قيت-!،فهـوعليهمواعتمدمنهمأخذ،تقدموهومن

كان،)ن)3(،ز-تفىأنا)توراةلكادتسعديا)ولاأبأنهويصرح

كانوإناجاءوزيمان!سبراتءلىأبضاَيعنمداكه،أحيازأكلء،يختلف

اجاهوذيماةصرلقدحقأ):ذيقولبىذلكح،بصرمع!مبخعلفا!اَ

)"("هذاافير*اأمرلىب-ض-حماأنإلاأؤوالهمجيدأنحلمالذين

نفبرهفىصرا%4هـ!ونابنيذكرهملممماال!ثبررنهفاكأنعما

.بههاوق،ذرءنهمبتافتفدكان،)ن

أمثريمة:اوزرريبضرحفىالفا-فىكلليمونابنمنهت

يثرحأنهـوأ-راا4كعابفىصبموذابن!دفأنمنالرءمءلى

ن"ةيهمادَثرةوا)نا!و؟تعقيدات.نيخاوسولب،سلوبالم!ئناويؤ-ر

،مناؤثات.نذاكيتخالوءااوا-فىةاالقضيةحولالاَراءف!اخنلافات

،بضمنه4ةببتث*بج!إتهال!تاب"ذافىاذ:مهـاا)ىالضريقةأنإلا

ا"قاؤدواوالؤا-فىة،وا)تصوف،1)تفيرؤ-4!رةذموضوعمنأح8-ر

كانرأنهحقاكانتالسلامعليهموسىيدنانبرةباْنكاملاإيمانأأومنأنا11الاجالأ-ل)1(

."بعد.-اءرمن،قبلهمنهمجاءمن،للأنياءأبا

162صالمصدرنف!:ظاظاحندكتور)2(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ب،لريصرحالبععرجهلالذىالأمر،ذلكء-رإلىوا)تراجموالتوحبد

تعض:ة"ا،-هـىا)تثرب*ىل!ناب"مدخلأومقدمةالاهوماالسراجكناب

شرح!أنءها...!ذاتفيرهأعصابفىؤيهصارأنهحي!ث)1(،ا)توراة

نأإلا)2(أناللهثتفسيرهنفرمغمممونهفى!والعوراةتثتجةحتاب"فى

أ%رى؟كللىءة)4ؤدمالعوراةتثضيةتدوينفىشرععندمامبمونابن

وذر-ء94ا)وصعاياكعابوء،15بالعربيةبمتب.ت،لهكصاتحةاءتبرت

دوصححبث()1لما)وءعاياكتابباءمالعبريةاللغةإلىتبونبنشمو:يل

الأوامراخعصاروهـوال!نابءذافىيتبعهالذىوالاشلوفيالهدفةيه

أملافةاونوضب!مخحاءبنهاونفعبراخنصاءماضهانحدبدومحاولةوالقرارات

ببنها.والرابطة

يدور3ضرعنابوضعيعنزمالبدابةفىقي!لمءجمونابىنأنوببدو

وةايؤخهبح!.مأنهإلا،جالسرا4كتاببمدوالتوراةالمشناقواز-نحول

بفابآضركتابو-ودبضروردأحمراليهودطائفةعندينىكهسئول

لامْوانينااحتلفةالماذجمزبمضاَيسبلكانأنهاذ،التفنينطابحعليه

أذهالهاذ!صحالا-ءامهرذهتدوبنكعرلماذص"4تصادؤالتىاوالاحكا

نقاؤجبتخاء!أنرستصخلم.نوكل،والقضاةالاحبارمنغيرهقفيد

ءلىللتسهبلء-اولةفىذلكحلى.)4(!اتلهوداأحبارمحاورةمنعلمه

اليهـودية.الثريعةقواقلينفىا-احثاأوالفارئ

viقدولت5!ابنأنوكلوذا.ك.ن(!!أنهأءتؤدسببأهـخاكأن

كعرةمنلهيتوؤكان.،ينللم!السراج"الأَول4يمتابب،نةو-قأ

178ص6-،انيليراوتر)2(.يةالعبرجمةالزحسبالقوا)يدأوتوراةما)1(

(r)!والصفحة.المصدرنف

،8عىالمصدرنفى:ولفنسونافيإص)4(
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ربماالعربيةباللغةمنهمالناطقينوخاصةاليهودبينوالشهرقالأنتشار

النظريعيدأنبذلكفأراد،أخرى!سبابأوالفلسنىأسلوبهلععوبئ

.الأولءنراَكثححدفهيبشةدلاTخركتابفىوالعفسبرالشرحطرشةفى

وتبويب4ثرحهعلىتغلبكانتالفلسقيةوالعقلعةالفكرأننجدذلكومع

فىبرمخيمهامعصترابطةوجعلها،.ضصصيأرتب!اترذيبأفقد،الصارمةللقوانبن

إشنا.ابرريىةأسلوبن5!ثيرأبقرببررىوب،سلوبواضح)جاز

قدفيأمنهجأالتوراةتضهنعهاا)ىللقواقينشرحهقمبمونابناتبح

هذهفؤ-م.ا!طانوأ-لىالعؤلميدةبجو!رالقواذ-نربطءاحأْيقوم

:أقسامأربمةالىالقوانعن

.وااخلوقا)خا)قببنالملإقةتنظمالتىالقوافين:أولا

نؤسه.معاإخاوؤءلإةةآتفظالتىا)قوارلين:ثاذباَ

ا)طظوء"بهاويصءمدبفلسطين-إمح!ةعلاوةننظمالتىالقوانين:ثالثأ

.هنا!بتبحومال3بالهبالخاءسةوالأوامر

فىسواءء!رخممها)يهو*ىالملأنسانءلإقةتنضاما)ىالؤواذيمن:رابماَ

الجنانية.أوالمدذيةالقوانينذ)ك

ا!بهوعاتأء!ماءوبءبعميصونابنغبفربدأا)تقسيماتهذهضلاكومن

تتءاماىاإقواذ-نابتلكيخعلقفؤيماا)خقمى؟تهذهءنالمتفرءةالؤوانعن

ت!وملااملاقةاهـذهأنميمونابىناء-روالمراوثالخالقبينالعلاةة

ةممرةادذ4ق!رة.ا)-بوالضاقالممرفةححوا-!واأمربنء!لاإأساصحاً

ا)توحبدذ!هـة!رة.ءنتاقةإِض!االله3dرyمأَماو.--"ا!إحمادى-تؤ4حص

"ءرةةءلىءدذ،ا)ىالقواذبن.:هونابىنبرض-و!نا)1(إ)ئوراةفى

6-:6ثنية)1( t



-254-

وءدم،ا%رىإةاَفىا)تف!-رعدم"فىتفثلوالتى4بربالإنسانسرفة

الأَوزان!ه-ادة"ا)!اصيئالقوارقم...الأ"-رىمماءافيمعالثهاءمتحقير

ا)-حرمثلا)؟فرةوانعنوكذإك..الخطاياالىتشعيرباعتبارهاوا)خوبة

حيوضالثاقالفمةفى4تاي-فىالمنهجهـذاتبرنفصعرثذم)1(أوالعرافة

ناثيم،،ءوءدء:!ابالإزعارتتعلقالقوانبنمنمجاميخأرخللقارىْ

فىالأرضرقوازلعنوفى.4ءلإةءن،بيضهماويبينوشرحهـا.،دوشاة

،ةربىازوت،ء!ودا،بالزراءيما)!خاءمةالقوافى-نيضعالثالئةالمجموعة

فيثملهإ!وتمعباا)فردءلإقة3فيظالذىوالأخيزبخاالرالفمأما.!ورة

شوفطيم.،مشفطيم،قنبان،يننزقي؟وورىالقوانعن.نمجاءيمبخأر(يرضأ

قصمماءشرأربعةأنهانرىالأقسامتلك.جموععالىنظرنا)ذاونحن

البرثلصابتاب311هذامنرجموااستخدمالذىالعددوهوالؤوانبنءن

وهو!ا)توراةتثضية"منبردلا"حزقاهيد"وهولهعبرىاءمخلقفى

اتوالدا"عثرفى"ال!ددإلى"1)بود"تثبراذ،4بوضعالذى1)*ربىاصص"4

القوإنبنءنأوعاَأوةمهمماعشرةأرب*ةالمجموخب!ونة"أربءة)الحددالى

.التوراةفىاردة110ا)ثريعةوترتيبشرحفىءيمونابرنكتابتضمنها

فىا&ببب،!ا)توراةتثتية4كعابتس!يةسببفى.يمونابنذكروقد

إلىذاكبمدبحتاجلاهذا"كتابيقرأذمأو!إتوراةابقرأمن(نذلك

كل!عمونابنسلك.التوراةلقوانينقفسيرعنأخرىكتبفىَيبحثأن

منهجعن:هذا4كعابفى

وتب!-طشرحعلىبكلوم4ت4وهدةذثرب*ىفق!كاءشهج:الاول

ا)قارئءلىا)-خفيفبف!دإتوراةاعلإهاتحيوىَاًالتىالفثرب*يةألؤوارليمت

952ءلىالابقالمصدر:واكمان)1(
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الأح!امباستحراجعايهالأمروتسهبلالزوازبنتلكفىالبا-ثأو

بمونهجواة.حأتأؤرأتأؤرقدالمنهجهذافىوهو.)4وتفيرهاوالأوامر

إلىو-زقالفاء!إسحقذ)كإلىسبقهفقدالأندلعراعطالفقهيةالمدرسة

الفا،!تامعندءاب!ونابن))-"يهدفكانالذى!الغرةنفىءببرحد

ذ)كولبلى-ةب4اردةا)والصوانينصبأيضأ4وتبولبإتلهودابتاخبص

إس-قس-!اأاىااالمدرصةنفرفىتربىقدفهوميمونابنءلىب!ثير

و،بدزلاميذهامن3والدكانفقدميحاشبنبوسف3وتلمعذالفاءى

طربقءنميجاثروابنالفاءىمنكل4بي!ومكانما)):4ينتقلأن

.والده

4بقوبلاذىاالمبومنو-يةإلىنظرزا)ذاوضعوحاَأكثرذالمثوببدو

"ا)ضلمود.خضءعر"دَتاعب4بقربلوما"أتوراةا4تئنب"ءيمونابنكعابع

رودوادتوانتصددميمونبنهاجمتدداودبنفابراهيم.ة-لمنلاكأاءى

بينالخمولاذتشارإلى،يؤد!"ابال!ضحرذاأن،أعلناتإ)يوْراعط4أسلوب

قيلاؤضلمودمصادرلمراجعةحاجةفىا)وةتذلكفىكانواالذينالقضاة

اراتؤرقي-ول.كليداَالقاةىيحبحأنثىكماالقخ!مايافىبفصلواأن

افاالتوعيةنفس!.نهـوا!جىوموهذا)1("سواهدونواحدعالموضعها

إفاء!اكظبالبليةوابنقيثابرنأمضااطالاًقددرفىالعلماءبهاهاجم

.)2(الأصلىالنلمودنسيان)إ!ذ)كيؤدىأنيخعئونوأنهم

)اورواذ؟نالتوعيةا)تقسماتطربقعنوذ)-كفلسفىءنطقىمنهج:الثافى

ا)فلمدسصةبمذا!بتاذرا4َالفلسف-ةالمصطاحاتواستخدامشرحهـاالتى

عللقوم.خطةحميأترزيبأالقوانينهـذهقرفليبفىا،عملينوالمت!لمين

15صالمصدرنفى:لفنونوائيلإص)1(

الفقهية.المدرتفىالفاسىإىقانظر)2(
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ءلاقةقةشمثلفلسنىعقائدئاتف:ما)صارمةالقوا!ينتاك)ضضاع

ينتجوماعابهاالمترتبةوالتليسجةةالعلاهذ.يخظمومابخالقهالإزسان

بوحدانيةالاءترافعلىتفوما)شالمعرفةهذهللخالقالمخلو:،معرفةعن

الاخ!صفىوا)تفاقاللُهحبالىحتماستؤدىوا)ىب"ا)فركوعدأ،المحه

متفىتساسلفىالآخرءلىبهضهايعرتبالتىالا"مورمنذ)كغيرالىله

ار!ءاوأف!اهمقضابعرضفىالمسلمينوالمعي-لممينالمعتزلةب،شاليبيذكرنا

وءنوالاءلتقاداتالأءاناتفىسعدياطريقعنمعمونابنقرأهوالذى

.القلوبواجباتفىفاةودةابنطربف

الحائرين:د،لة

فبلسوفأمفسرأا)توراةودنتيةالسراجثهعضافى"يمونابنكانإذ!

ا)حائررندلا)ةفىفإنها)يهوديةللثريعةوءقنتأ-التعبيرهذاجازإن-

عادتهءيرعلىوضعهالذىتابا)3هذافىفهو.مفراَهـ-لمسوفأكان

ا)خريعةب،موربت!لقماحليوضهحأنأرادعبريةبحروفالعربيةبللغة

،الا"موريواطنمنا-صاهيرافهمعنذيهاخافيأب!ونماو)ظهاراليهودية

،إنما،فقطتشريعيةقواشينوشرشفسيرمجردإلىيهدفلم(ش"بمعنى

واحد2نفىا)خاة!يةوالفلسفبةا)ظاهرةالديتيةالا"موربينالجمعإلىهدف

أبينأنالمقالةبيذدقصدتوإنما":عو)4يقصددالذىهذاالىينبهوهو

البه!ورافهاممنأعلىهـىا)ى1انهابواحقائقوأظهر،الثربعة!ش!لة

عددهاوفى،المفارقةالعقولإدباتفىأتيلممرأيتنىاذاالمثينبغئفاذ)رت

لتحقيققصدتإنماأفىببا).كيخطرأوتظنةلا...ا!ةلاكعددفىأو

مععكلت.نمش!لمةببينما)ذكرأَةصدإنمابل،فصطالفل!فىالم!ىذ)ك
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.)ا!"ا-صهأا)ذىاإ"ىذ)كبمعرفةكثبرةعقداًوأحلة،أفهمهاال!ثربحة

باءنفىالغوءلىإِلىهدفقد.بسونابنأَنتوضهحالسطورهذها

وكان،130!ا-أَواستنباطشرحهالمجردلأفب،1والبحثا-،وديةاإشريىهةا

ا)مدزءمقد!ةفىز:4وكاذاالناءلىعاهةءلىالأهسهذاصعوبئ"قداريطم

ا)ذبنلا"و)ئكوةمعهوإِنماللعاء"4ي!تب)مأَنهإِلىال!تابهذامنالأَول

وا(فق-فةالف!عنوقراوا4؟)ثربوألمواوالثقافةالف!ر.نقدرءلى

ناوضع-4فقد"أوصاياواالأَوامرفهمدمجيفىبرءبونللذينولبس

افكلا"وجذبمطنيهاوعلمالفلسفةعلومفىونغاروخلقهدبنهفىحاكللهو

.)2("الإنساق

ل4فوءل،فصولإِىمقصسمنهاحلأجىزاءفلازةفىال!تابوب-

ءرباً،أمحانوايهوداًالسلفءلىمادتهفىاعتمد،موضوعاتعدة)ف

ايهـودبةاا)فل!فةوأَن-اءمةمت!اقأَوفلسفةأوتفاسبرمنعنهمأتروء،

قهدم2أراًاتؤا):كلدمؤصوتسبركازتا)وس!ىالعصورمنا)وة،تذ)كفى

الإِيهلإءبةاع!تمارةبىاا،:إشرا)يهـودلاتصالوزتبجةالاسلاميةالفلسفة

يةا-"واا&مادرك!ذهكل-كعلىبهونابناءخمادمنا)رءموءلى،اَوغربشرةاَ

ةءر.ناًكثبراةت:-روتادرفقد،صحابهاأَبذحر01اَؤادرحإنأنها،1

،4عظبفىةلميلةاضيررووفىالأيذحردلمذ)كوبعالفبوى)3"س!دبا

اقت--لىكما،وءير!مالإوىواجببرولوابن.اقودةابنمعف!لوحذ)ك

ربإفى.دىحتلمو)4المناهضبنالؤرائبنةرة،أَف!ار،نكذ)ك

وتصحيحهبنسخهإعتنى.ميهحونبنموسىصيدناالأجلالرئيستاْليف:ينالجانردلالة)1(

0188باريىفىطغ،موهربنصايمان

.الاْولالجزءمقدمة،المصدرنض)2(

71فصل3-،36فصل2-،56فصلا-نظرا)3(

)رضى(
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ةلاسفةأما.اَكضبرمموها-5ء*تقداتمن4بنادوامابمضوأورد

.ؤلفاضمميقطرعنونفمرياخهمآفيإرهمووصلتهمنهملدم؟يرقرأفقدالعرب

،اليونانسفة6قمنوءيرهأرسطاطاليسنظرياتطياضهافىحهلمتالنى

تبا)3.نوالاستشهاداتالاقتبا-،تهنالحائريندلالةكتابامفل!عء،

عقلبأمنهجاًين!جأنيحاولكلهذ)كفىوهو.التوراةوخاصةا)يهودية

للشريعةعقلاؤيةفيريةةيمةا)وقمتنفسفىويشبتبا)مقليرنقى

ا)فا!سفىالفير"حتتفقوتشمريعدينمنةيهاماجانبإلىوأَخهاا)يهودية

العهد.نوؤكدحراماأرسطولميضافبزيقيايجدأنحاول"فقدهنان4و

الل!-!ةمواردحلاستخدمقدال!تابهذاأني!تقد!طنفقد.القدبم

.)1(1(الادبىيةوالصورالاستعاراتءنفيهابماالأنساصية

مذ.4إدرابمومميفيةاللهماهـليةفىال!تابمنالأَولالرزءويبحث

4دَتابويبدا!قلوا)طربقالف!رعنإ)يهويدخلالقدب،االعهدالى!طرق

نصنع"لأَبةاةيثرحالمادبةبالأوصافاللهبصفونللذبنعنيفةبمجادلة)

صورة)فظأناقدظنوالناسان:41بقو)2("وشب!ناصورتفاءلىإذساناَ

ورأواالمحضا)تجممهيمالىفيؤدىوذخطيطهالىمثىشيلعلىلايدلاللسانفى

فعقعصوَرَهُوأؤلوا..النصعذبوالإعتقاداهذافارقواانأنهم

وهو،هوبماالثىءي!وهرالذىالمرىءلىأءخأالطب!بةرةسالكلءلى

الإدراكي!ونعنهالذىهوالمعنوىالموجودولكنهو-يثمنحقعقشه

الادراكهـىا(ىالنوءيةا)صورةالصورةمنالمرادفي!ون..الإ!ساق!

وا)ظاهريةاإ*تز)ةبفيركل-،ئرحن!وهو)3("وا)تخطبطلالشيلاالعتى

راالف!دذاؤبلهالمفسرينءن!ثبرتفلوقدالتجسيمفكرديرفضونالذين

62:اتك)2(.45صالمقدسللكتابالمفرالقاموس11(

76صالمصدرنفمى:ولفنسونائيلإص)3(
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ءليهاطلعزدي!ن)،ا)لتالفبوىسعدياطررقعنوصلهقدبءونوربما

فقراتمنالكفرشارحأالطرستهةبنفسالجزءهذافىيصتمرثمباشرة

بالقارئيمبركلهذلكفىوهو،)1(الأسفارمختلففىمالؤدبال!!د

رافضاًوالاسلامبةا)بوناذيةالفلسفشينأسالببمستدماَءنطقباَسيراَ

رب،2"وأءورلوا(خماؤما)تعاووذاسعخدامءلىزقومالتىالبداذ-ةالاف!ار

بذلكف!انوالتنجيموا)آذمالطبرةلفاظبمخاصةواعدةمنالتلمودفى!ورما

)2(.1(با)تنحنوايؤكل)حم!ينالأالفلازلإوسطىاالعصورمفكرىبينمن

مسأَلةءنءيمونابنتحدثالحائريندلالةمنالثالمتالجنرءوفى

كثرالتىلالمساقءنوهىحدوثهأوالعالموقدمالا!-ةالذات)ثبات

--وةالفئأيضاَيبحثكما،المسلحينينوالمت!لمهالفلاسؤةحدبثفب!ا

ليهفببحثالثا)ثالجزءأءا.ذلاثطبقاتالىإباهممقهحمابهاوالمؤمفين

الىذلكبعديعرجثمألث"يااكيبرؤياإباهامقارزاَحزقيالرؤياعن

لها.ةإسفىلذعابإِدجاده.-اولاا-وراةافىا)واردةوالقواذينالوصايمابحض

المسا!مينعلماءكفاباتفيكعبراَيترددنجددعربىبلمسلوبذاكحل

سواءذبهاءا!لىا)!المختاغةبىالب-ئاتواخححأتأزراَتأثرهمعوؤلاسؤ-،حم!

منال!تابفىجاءمابهضذللثعا!يردلءصرأوالمةربأوالأزدل!ىلىفى

الأندل!!"نألفاظركذالمثو.،%ورتقالةكلثلريةالمصالعامبةمنانماظأ

.(3)برلمةاو

(32:16خروج)بأصبعهخطهااللهوانالألواحمسألةفىالتوراةفىوردمامثل)1(

.!66،67فصلا-انظر).االعافيهااللهخلقالتىالةالاْياموالكونخلقوكذك

123ص1-4الحضارةقصة:ديورانتول)2(

(Friedlander:Arabisch Deutschs lexikon zum sprachgelrauch des (r

91..Maimonides,Frankfurt .A .M 2091 p

.ولفنسونافيلإصميهمونبنموصعننقلا
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الاندلس:مدرسةكللا.ح

قواعد)رسهاءمحاولةفىاليبيرةبمجهوداضهاالجاءونيممدرمهةعأنتإذا

1)توراة)اليهوديةالديب4ال!-بوقفيرشرحطريقعنلليهوديةثابتة

احَتباهـذهفىجاءمايةبحرةبا)تهمهككببرحدإلىاتسمتةد(والتلمود

وعدم،تإحيةءنفبهاوالإسنادالروايةطولمنتنقيتهاتحاولولم

فإن.ا*تباهذدفىجاءلماوالن!ديةألا*ويةباكواحىال!اؤخمامالا!

علماءأسلاة!معندو-دالذلىالفقصهذاا!صملتقدالأزدلسيةالمدرسة

ا)دفيا)تفسيرفىاحاصةاكللاهحى!المهـاوأصب.وبو!اديثاسوراءدرستى

كاذتوإن،عامةبمحفةاي!وديةاالخانسير.دارسبينفيهاالرائدة!ء-جمر

بملما.وتاذرتالأسلاىالتفسيرمدارسمنالعملهذاجوهرنقلتتد

:رالمدار!هذهبهتمتازماأهمومن.الفنونمخعلففطالمسلمعن

الم!تصرةوقراراة!االجاءوقليمبمدرسةا)وذبقالارتباطءنبهدها:أولا

هذهمنا)ممبيرةثمتفادايىرءموا)ردودالفئاوىكلنحثيرفىالممثلة

الامر.أوا!فىعليهاواعتمادهمالفعاوئ

الفط!يةؤالمدرسةعلماءدفعالؤتاوىهذدعنبعدهم:وانياً

ض!ونهي!للابماتلربءمهومصاولةا)تلهودوب-ثدراسةاىإالاند)س

ءلىرالاذسهبلءلىءهـلامها-13وترريبتبويبطربقعنوذ)ك

ير-خأَنتزادةالأسيربد،نودافعاًثناحيةمنالدينيةبالزضاياالمهفين

ةيهحوةيماوق!واأنهماعايهمأخذوإِن،اخرىنا-يةمنلىا!صهاكصإِلى

رءمانللنسب!دفاًيج!لمهمماعنهمدوالبالنصاضخصار.نا)عجماءوؤيم

الجاءوؤيم.اوىوةيىالؤإ!ء-لببنالبى-رالؤإرق
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اهـذ!مظهـورهاإلىأَدىقبلمنموجودةت!نلمءإومظهـور:زا)ثاً

الغورو.حاولةتحتويهوماالي!وديةالدينيةبالنصوصالأقدلمسءلمماء

الأخرىالمغاتاوبينبينهاالصلاتءلىوا)وقوفصوصالنصهذهلغةفى

.المقارناللغةوعلمالعبرىالنحوعلمبذلكفظهر

و!!اا)فلسفى!جالمفوكذالمثا)تف!برفىالنقدىالمذهبظهور:رإبماَ

المسلمينعلماءبينساؤداَكان؟اتاذرأالاندلسبمدرسةا)خاصةالملامحمن

ف!انواايونانيةاالفلسفةأسرارأيضاَإ)يهمنقلواا)ذينوفلاسفتهـم

والفلسفة.العقيدةجوهربينالربطبهدفشروحهمسشرحون

،!!

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


/لمجيوسفىلِص

عمالهو9حياتهر!في

اح!ما)بانأبافيافىوضعهممثلفرنسافىا)ليهـودوضعيكنلم

المسيريةا)بلادجع!خفىالحاليكنولمبل،هناكالإسلاىالعربى

فالف!ر،واةمحاَالمنطقتينبىينالف!راضتلافكانهناومن،كذلك

اليلادفىكانبينما،بالشموليشمكانالعربيةالبلادفىاليهودى

القدبمالعهدفىكثلاأزيهـودىالتراثفىفصطينحصرب!ادالمسبحية

هذاحوليدوروماوالا"وريضلميهىا)بابلىوا)تلمودين،المختلفةب،شفاره

يسمىماأووالمواءظالدروسءلى4أغلإيقوموتفسيرثرحمنا)تراث

الذينالأند)-لىي!صودكانذ)كمنالعكسوءلى"الدراش"تقسبرمنهبيأ

وا)فاءىلنوياَمفسراَجناحابنفيهـموظهرفيهواتسعواالعفسبرعرفوا

الني!رأَقرواكثبرونوء-رهموقاقدألغوياَءزراوابن،و.صمرعاَفقب،اَ

أذرهالماوكانالاَنحتىالدواملهاحتبالتىبمؤلفاتهما)يهـودىالدينى

اكخمجفوبهاوخاصةةرنساعلماءمنكثبرعليهاواءلمعمدا)وةتذلكفى

حم"ظَعشبمنالل!ويةمعاوماتهمالمفروناستمد"فقدهناومنلاسبانيا

ق،زروحصا.النرويةالصبخلم!رقةوذالمث)برطبنودوناف!مسروقاابن

.)1("-انالاًيبالمعلمينجفوبهاق،ذرفقدالالمانبا)تلموددينةرنسائمال

بمعزلي!وذوا)ءعامةبصفةةرنسايهودألتنقولأنيمكنهناومن

الق!را)يهموصلبل،كثبرةأَقطارفىا)يهوديةالدراساتعنتام

هامأدورأإعبءوامليناكقإنذا4و،م!انحلمنا)يهودىوالإنتاص!

)1(451..TheInterpreter Dictionary p
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وأمدتهر:ىعمرف!ةرنطيهودعندالدبىرالف!ملامحت!وينفى

إلىيعتمددينىفراْثت!وينعلىوساعدتهم،السليمةالعلميةبالأدوات

اءتمدا)ىالعلميةالادواتو!ذه.لمةكاكلعلهيةمصادرءلىكببرحد

ولى:ةيماتنحصرعامةبصفةةرنساجهودعليها

أنترتارماوالفدطيتيةا)بابإيةا!ريقتينا4بمدرستبالثرق:أولا

وءبرهاةرنساإلىالانتاجهذاوصلوكيفالدينىالفيرمجالفىلليهود

المسيرلية.)Sاليهن

ا)وؤتذالمثفىيسمونهكانواكماأوا)يهـودىاقالابالف!ر:ثاذيأ

بى4استفادم!ىأىوإلى،علمانباَأوكاندينياَ)ا!(العربى1)ب!ودى)

البلاد.هذه؟ود

ةرنساالىوصلتوكيفهناكا)يهودوثقافةبالثرقيتعلقوفما

)":تقدوا)رحلاتا)تجاريةوالأيصواقوا)تجارا)تجارةأننجدوء-رها

بومبادبثاوراو!مدارس!رفيصادوافحأفىإاوهامدوراًالمجالهذالى

فىيصواءالمسيريةالدوليهودإلىالشرقيهود.ررارسمنوغبرهاطبربة

قدال!رئسبيئا)يهـودأنةليهشكلافممالاألمانباأوإيطا)باأوفرقسا

..-نفلسطمن(القديمالعهد)المقدسال!تابعنتهممعرةعلىحصلوا

ا)يهودىا)تفسبرمعهميجلإونكاذوافلسطينمنيجيئونالذينلان

لي!وافلسطينمنالصادء-نهؤلاءوكان.)2("هناكالىللتوراةا)تقايدى

حاماينال!ربىالثرقإلىال!ربدولمنارتحاواالذبنا)تجارأوكلمثسوى

حتبوتزضر،ايهاإرقال!فحاجةبرونا)ىالمخعلفةابضىائعاانأَ)ومعهم

)1(356..Margolis,Max : A History of the Jewish People. p

(Shereshevskey,EZRA: The Significance of Rashis Commentary (Y

6391,on the Pentateuch. .p 950 .4." .R July
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المسا)كفىكماا)تبريةا)رحلاتتلكبوصفوالتماريخوا)رحلاتالأدب

فبعاذىواا)"-اييةا)دولةفىالبريدصاحب"خرداذبةلابن9والممالك

تبارتهمفىرحماونوماالثرؤ(ءلىيفدونالذينا)ب!ودوا)خجارالعجارة

بريةوفها!سل!ا)ىالمثوالمسايصتازوضهااكأاوالمفاوزالطرقيصفكما

-وجاتوالمفوا)توابلاذورواليبالسث"محملينبحريةأوكانت

.!1)"الحربربة

ي!ن)مأنهزجدا)ويى-طالعصرفىخاصةا)تا-رإلىنظرنا)ذاونحن

وأا)بضاعةوحهنوالثراءابيعامساذلفىيشحدثتاجرمجردلقط

ا)3اصةهذهفىمابيلمثقفاَرجلاكانو)نما،والخسارةوالمكسبكبحها

وا)تمايمأمامبابتزودأنءلى)حرصهت!نلما)لتاجرثقافةولكل،معاقمن

بتسلحأنرجباىاالأَساحةإحدىالثقاقةهذهيهشبركانو)نما،فقط

الا-:-يةالمزاتا!نا)مديدي!رفأنلابدة،و،عملهفىالناجىحا)تاجربها

وءإوم!،اوعاداكماأهل!اوطبائعيدخلهـاا)ىاليلم!دعاداتمنبطرفويلم

جازبإلىإترإرةاأ)وانمنا)-لمدهذاس!انيحشاجهقدوماوف!رهم

تقاموكيف.المجالهـذافى4بيقومأنبسعطيعوما،والف!رالعقاقة

ب!ورلىا)!الا4ءورهـكأذللمثء-رإلى)"أقضصلوأيهما،ا)تجاريةالاشواق

صدب؟اتطورماذ)كو)*ل،بهاا!لماممنلابدأمورأذهااوسبطاالعكل.رناجر

وعان"ابةدرادءهـووةررتتطويرهاب،دءأااءترفتراريةءعلوإلط

رويةا)ةأوروباب!دكلنفلس!نإلىايهـوداللىسافربنمست!رمبرىضاك

والماسور!-ونا!جاددونوخاصةؤلمسط-نمننمدربةإنأخرى-!ةومن

)2(لأا):لادهIهـزارواقدديما)ةا)ميدرءفسروا

26ص41-الحضارةتصة1()

18صا-الهودىالأدبتاريخ:وكحمان)2( A
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وكان،.-ترةبصفةمقق!إا)تحاريةالأسواقكانتؤرقساوفى

كانتحيثفرنسا:ممالوفى،1.7يصواقهذهءلىاًكثببءتمدونانالم!

المديت4لهذهسوةانبقام"رثىةيهاولدا)ى9Troyeتروبزمديتة

والاَ%ربوقبوشهرفىويعمدا)حاردالسوقأحدهماءلىيمالقءامكل

تع!قروفيكاثتالموءدينهذبنوفى،أكعوبىرفىويصد3الباردا)سوق

لف!رواقافةلهاومالعإومعه3حاءاين،ذ)تجياراف!""1)المحتصبن)تجاربا

إلىالعلهيةا)ندواتتعصلىكاذتاإسوقهذاوفى،الأضقاعمحشلفمن

تفادايىوؤدؤرش-ايهودف!رفىكلهذالمثأَْرو.ا)تجاريةالصفكلاتجانمس

كان-يثعف!ابهيداَي!نلم،أنهخاىمةالأسواقهذهمنكعبراَرشى

بى4تهرقمثا)!التبيذسمناعةمنكلهازقروبتجارلكله.!ثلمهبتميثر

ا):لمد.هذه

شمد)ء!.رفىا)-ءودىالف!رفىدور)4عانا)ذىا)-إمطا،ظهـرأما

وءلم!،نب"ديت-ةذبافةمنبض!لوءاالأندإ-ىا)يهـودىالف!ركانفقد

والف.لىف-4وا)رياضيةلم!يهْوالص،اللظويةالعلوم4ففباوؤتاذفلىفى

افىبةالاشللحدودتهـالمعاخ!لمرذساإلىتتسرفيوكلهاا)"لوممنوءيرها

)ترىؤإ-لم!شفرر-ثأنيخ!ن،هـتا.أ!رق4نا-بكلنب!ااطءماالاقود،ولة

4ا)"لاذبه!ذهضإ!مةبصؤؤء:!موا)يهـودالمؤرخوناءترفمدى(ئالى

.4وقبارية!?مرفىخاءمةوالاندلممردرنسابودهـنحلبىبنالفكرية

ثءرح!زواءتدهـ!الاالفترةهـذهفىال!لإةةهذهإؤر-ونابذكرلم

ا)تفتيثلى"حاكم-إموبعايهايضىالمم!ازحفاب*دا،ذدلس!1.نا)يهودشتات

هذهضم!طتصتالأَذدلىلىن5ةجي41ِالم!ا)يهـرداضطرىاهناكاديحية

)1(17..Rashisand the Christian Scholar. p

ومكانه.الطهخصنةأوالمؤلفاسمعليهاليىمصورةن!خة
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إلىا)ءودهؤلاءوارت!ل،كاَأبالمع!لهوننها4يتجلمالنىالاضطهادات

--ثورةالسابالفترةأما،ةرنسافىمنهمالبعضوا-تقرمختلفةبلاد

ونيرت!دا15نا،ؤر-أنا)ذ!!عصرهمأسبافىيافىيعيشوناليهودكان

داَمت*هربدوا)تجاهلوهذا.ا،صبحبةا)بلاد!ودوببنبينهمعلانةقيام

نوالدبالف!ر!فالإيصلاىال!رفطالفضلإن!ارلمحاولةوذ)كهؤلاءمن

ذاكستطبوا)مأنهمإذاإسب-يةا)-لاديهودوبخاصةايهوداءلىوالأدب

بهذاأنسفماليلادهذهب!وداععرفأنبمدالإسلاميةايلادايهودخ

اطاتم!افىا)"ربىا)فضلحدودأبضهواأنالمؤرخونفأرادالفضل

بصورضهاقاذصةت!نلما)ودطىالعصورفىالدولبينفالحدود،واضحة

مفروضة،قهودعليهانكللموا)ترحالوا)تنقلالحركةوحرية،الآن

الا"وروبيةوا)بلادأسباذيانبقائمةوالحركةأسبافياالعربقدمومنذ

فىكأاةالإيسلإمبةالمنطصت-!كلتافىالف!رىللإشعاعمراحزهناكوسافت

وكادت"اا)بطاوجنوبصقليةفىوالمسيحيةالأندإصفىوقرفيطابطلة

ا)مقايةوب-نا)زاهرةالإسلاهـقياشقافةابينا)تلإقىنقطلتىالمنطقتانهانان

.)1(!"أوروبنوبالإسلامدارب-نا)حدردعلىلأخهماالناثخةالا"وروبية

ا)ف!ر-ادل3والثقافةنثرفىالمراءزهذدأهمبةازدادتا)وةتوجمرور

الدو)ت:نب-ناحدوفىاءإىوأَءهـبحتطايطلةالاسبانادترفىأنبمدخاصة

استولىأنبمدصقايةأنكماأبازبافىوالمسيحبةا!ندلعسافىافيسلاءية

المائتىءندزبدماالمسلمينأبدىفىهـ،كإزت484عامالنررءانء)ليها

النورمانح!مطوالا)فان-رهذاوظلبال!ربراَكةهـيهاقأَذرواعام

..الفماطصبةاصلإفةاهـربمفاإبلاطهمظإ!رحلفىق،درالفاقروجر"أنحتى

6دابادار،ءصالاْوروبىالفكرنكوينفىالعربدوربدوىالرحمنعبددممتور)1(

5141بيروت
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وا)يهودالنصارىالعلماءخاداصونالعلماءفيهاب،صلكانأكاديرةوأنثأ

يف-ةالاقاإلىبةالهربالعارومقرجمةإلىبالحاجةوأحوا،جنبالىجنبأ

إ"املاإلىبالإضاةة!ذا.)1(،طا-طلمةكةلحر.ناظرةحركةفبدأت

4بيقواكانالذىوالدور4ا)تباربوالأسواقإتجارةاوهوا&ابق

.إ"ربواالثرقببنالثقافةنشرفىاتجاراهؤلاء

ونشاته:ءولده:ر،كأ

قثتهر)كانتوا)قةرنسابث،لTroyesقروبزءدبشةفى

،كببربنجاحا)يهـودةبهاثاركحيثالمحليةوالهاراتبالفتون

وصناء:!ا،)2(الجلرددفيفىكذالمثوعماوا..لل!روممزارعهناكواءخل!وا

صاوءوالحاخامولدايىلإدىعشرالحادىالقرن.نالأولالنصفنهابةوفى

وا)ذى!رلته"ء-ت!هراَباسم4ذلكبعدواثعهرءرفوالذىبصحق

دازمأا):،ودعادة5داكصا.r()"كا.لالاسمهالا"ولىالحروفمنأخذ

.حماتالاساختصارفى

(رضتأو،!رثذكرتا)خدالعدبدةالمصادرببناخعلافهناكا-س

ف!انتلافالاخىأمام5011سنةوكلىفبهاماتا)ىبالسنةدت!لمقة؟له

ققرببأاإصادر-ءجب-نا-ماعهناكة.بخما،ها:iولداىاالسشةفى

.")4(زبا111معا)حدودعلىةرنسافىء-لإدبة0401عامولدرشىأنعلى

كلنه+بتساؤلإذ)كوقدم0301عامولدأَنهبذكرفؤطواحداً.صدرأشجد

ا.صالمصدرنف!)1(

(Rashiand the Christian Scholar. .p.17 (r

)3(7391.18..EcncyclopediaBritanica V

(Brasch..R : The Judaic Heritage. Its Teachings. Philosophy and (t

9691..Synbols..p.25 David Mckay company, INC. New York

137ص8-،يسرائيلواوتر،الابقالمصدرييأيضأ:انظر
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و)دمىل"اص!ؤالاهذاءلىبتفسهأجابثم،لموادهالصحبحالتاربخعن

نصولولا،الأول1)تاربخ4أززظتفد،0401عامأم0301عامرثى

،:دةالأحا)تارو!بةابرا!-انا)و-ودول!ن،فتلا)و-تفى)"نمدلكىذلك

أف4دشولافا4ا)روابءلىأستقدريص!بلادسنةأننعرفففحىن

ماتجرشومرابينووأن،جرثومرابيتوفب!اقوثالتىالسنةفىولد

(1)1(م2801ت01-رثومأنإفتثبرد-يقةثاثقو!وجد4أذالا،م0401

بث-ر1)!.4ا!اا)وثازقهـذههـلى01المصدرهذا.ؤ)فبوضح)مذإكوخ

ءلىنأسيسمأهـذاذصعنى،2801ماتجرثومأنقولهحدءلىوحتى،إلي!ا

م1528عامؤدو)دب؟ون-رث!ومفبهاءإتالتىادتةلىدولقدerرأن

.رأب"بضهفا)ذىرافي،بفولاعصم0301عامو)جس

وأيقلا!لافهـوا)تاررخهذاحولالاضتلافكانف!ماحالأيةءلى

ن!14وكلا،ا(دينةهذهفىوذثاو)دةد4أذالمهمصاحبهثلمنمنبزبد

اثرقواال!ربفىلاتجارم!روفةوأصصواقهـاتوا)ت!ارةالمالءالمفى-!رذ

وءرفةيهاعاشراىائةا%امنكث:رأوتعلم،الأولىتعاجهتلتىوفي!ا

،ء

،الملا-ةوءرف.نهـاوتعلمالا!صواقعرف،يهىءكلفىالاموردقالْق

ذ)كووضعاتجاريةاالمعاءلاتوثوالراءابيعافىرال!ثبالناسمنوسمع

افرءمةاو-دإذاتفاسبرهفىكلههذابذكركانف!د!فسبرهفىعله

وقراْ!مةبديف،ما،تمس!-نا)يهـودمنادهواوكان،لذكرهالمناسبة

وهـذا)2("إِس-قبنشمعونادبىاالمفسرأحتكانتف!د"والدته1001و

ءلىامهلواا)تراثإِلىرثىاتجاه!رعنوواضحاًكببراَاَمؤثريةطى

ا)رءموءلى".ديةايهواا)-بئةب!ذهتأَذرةدشكبلافهو،ونفسبرهثرحه

)1(25..Rashiand the Christian Scholar p

137ص8-،بسرانيلتراو)2(



-926-

حعاتهمنالا"ولىالفترةفىوخاصةأساطبرمنحولهنسجماكعرةمن

استخلاصهيمكنماإِلا.)ا""الفترةهذهءن.ئركدةمعاوماتهناكيخست

وشروحه.تفاسبرهثنايابينمن

علم4:ومصادرثقاةته

ىSل-زصتافإِنها،إفانأىل!ىا!ربةالؤالموهـبةعانتكلكما

العملإة-باتهمنعايهابحصلوالثقافةا)تهإيممنمزبدإلى-وتثمرتنمو

ونعايمهثقادتهبىح!مخصصهاالتىريهىحباةوفى.مختلفةمصادرومن

والف!ر.ا)ئقافةمنبا)ءثروأمدتهعليهااءتمدكئبرةبمهـ:اهناككانت

نءال!ثبربنفسهذعروؤد،تجاهله؟كنلااكابحهذهعلىاءتمادهوكان

.تفاسبرهمنءدةمواضحفىعلب!ااءتهدالتىالدعاذمهذه

ميلاحداثتهمنذوأخمهرتقاليدىكيهـودئالاولىتإ-4ر:ىتلتى

المقوماتالىيهوت!وذت+ا)دراسةمنالؤرعهذافىالاستمرارواضحاًالى

ءندالشاخالمسلكهذاتنهيةوحدهعاب4!انو،الدينيةللثقافةالا"ولمما

الىيفةابالدراساتالاهـآمو!و،ا)وشطا)*صرفىاديحبةالبلاديهرد

هذهيهودبينالؤارقهوذ)كو)هلالعلمانيةبا)حدراساتاهـغاكلهممنأكئر

اللغويةبا)دراساتتمتمكانتا)ىالاذدلسهيةالمدرسةي!ودوبينالبلاد

اررينيةاتبا)3فهمإِلىيا!السبجميهاآْضهاوف*ضبروالفلسؤيةوالضؤ!بة

فقراتمنافؤرةاحؤيقئاالمةفىىمعرفة؟ممنلاإِذفبهاماءلىاوقوفوا

والأَلماذيةا)فرنصيةالمدرسةوأءا.مثلااللةوىاصلهـامعرفةدون،التوراة

اكريعةواموروا)تلهودالؤديمالعهدءلىهناكالدراساتتركزتفؤد

منويعشبرونهذلكسوى،ماإِلىيطعفتونولاالمتوارثةالدفييةايدوالتقا

)1(13..EncyclopediaJudica V
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ة.هنردر!ىلاوةقههااللةةنروحانهظومن،الخاصةالموضوعات

نهجءلىب--رونكازواذلكفىولعلهم،هناكا)يهوديةالتعايمبرامج

أساءىهوا)درنوكان"ن!ويخهابدايةفىضصهْوفدعالعنبابلمدارس

.(1،)لقبواللعؤلعاءلاا!ءذلصديمالعهدا)تلمبذابروبت،ومناهجهلععايما

منالمزيدعنيبحثبرد(،ا)دبنىالف!رببدابات،شىألمأنوبعد

الدراساتءنالمزبدطابفىرء:تهويرصبممو!-ته4بيكهلالفكرهذا

وه-الدرشازيمعصرييمثون"تا)وذاكفىايىودوكان،الدينعلأ

عتبمنءا):أال!ديمللع!دتفابرهممواداستقو!الذبنالأحبارأولضك

ال!تببتنزسيرالمنهجزنز!ءلىوماروا.)2("لليهودا)تقليدىالمراث

دراثميأ.تضسبراَالدبفية

لءالاطلاع5ىنفاشر.فىالا"ولىرشىعلممصادركانتهناومن

وأرأهماالتىْمماتاا"لمي!ذهمتززاَ،المجالهذافىالمفسرونهؤلاهألفما

نفابرهفىذ)كب"دمنهابضتارأوعلعهاش*تصدوالتى!ةمشاةوصلته

)ر:ى!ينالسابمناثتينءجهـوداتتجاهليصعب"المجالهذاىوف

..)ر:ىقِالطربمهـدالذى)1(حلإوبقرمناحم)3(هدرشهانموعى:وهما

)1(Abrahams, Isreal: Jwish life in the Middle Ages. .p .327 A Temple

9691..Book.N Y

(Rashiand the christian Scolar .p.24 (Y

(r)طينةفىك!رالحادىالقرنمنتصففىمدراشيمومؤلفليرراةمفر:هدرسانسص

كتابصاحبناثانالحاخاماحدهمكان3الطلامنكبيرةمجموعةيديهعلتل!ذنربونا

اللناتمنالكثيرويعرت،الاْجاداوالهلاخاأمورفىفقيهاهدرضانموصىوكان،هاعروخ

اوئصر:انظر).وفلسفتهاا)هربلغةتكلمعليهسلمماأصبانيامنلقربهالعربيةونجاصة

.(203ص6-،انيليسر

وهوكثيرأعليهرضىاعتمد.عرالحادىالقرنفىعاضفرنىمف!ر:حبوبنمناحم)،(

التفسير.فىألبئاطبمنهجالجمحكينواحد،كارايوصاضاذ
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.")2(كارا)1(بوسفحفبدهطريقعنعرفهةدييونأنويحممل

و!ر:!أ?الفىتااذبرهوضه"درشانلموءىعملأهموكان

رفاصبرهفىكث-راَتاب3ا1هذارشىذكروةد)3("الاضاس"كعاب

وفى9:ةقيولتفتبرهفىا)درا:رمت،جالىيلر،ءانكأدماوخاء"

)"("000داز-ربىنفتحا!رابئرةال:وصدتهـدرشانىwمورابىأساس

"وء!برأىمتث!دأيفسرهاأنبربدا)ىالفقرةتفسبرفىيستمرثم

رناافرهـذبرنومن.تفاسيرهمنكض-رةءوافىمعفىذلكررويش!هدرشان

.رشىلعلمالأولالمصدركانوءؤلفاتهما

أس-هـاؤ!كاوا!االألماز-ةا)تاحوديةالمدرسة4عابكازتلماأونف!إ

إلىرشىانضقهلا)يهـودعفدعا)يةم!ازةمنيهودابن()ْجرثومالحاخام

كان"!او.دية)تلهو1اسش4درهتإكاى.ل)بوألمازبافىMyenceمبتنر

رشىكانا)دد!وذابناس-قو،باؤاربنيعقوبالحاخامأساتذته

ن:-رشومتلا!يذمنوهما.)6("الثيخاستاذىبرقولهدا!!اَيذكره

قالآراءوتخلف.رشىتلاميذوأحدرشامصديقوهو0601عامولد:كارابوسف)إ(

.جدهانهوقيل،عمهأنهفقيلبمناحمعلاقته

(Liber,Mourice: Rashi, Translated from the French by Adele Szold (r

0791.05.501 Hermon Press. .NY
عدا!اقوراةعليتفسيرأبتضنتصوفىهجادىتفحيروهو:هبود:الأساس)3(

قواعدمنبعفأالمؤلففيهذكروايوبالأثالوللمزاميرتفيرأيضمنكااللاويينسفر

.(203ص6-،ائيليراوتسر:انظر).العبريةاللغة

موشىابىرأساسوفى،7:91عددنقيوساووترجومرثىتفسيرمعالخسةالأضار)1(

الخ.+..يائيربنقحاس،رابىقالوجدتهدرشان

اثأحيثبهاواشقرمينزإلىانتقلثمفرنافىولد0401-069:يهوذابنجرشوم)5(

.11المنقنور"لقبعليهأطلقواأنهمحتىجيلهعلىتاْقرلهوكان.ةالهيرمدرصتههناك

قواعدتأشسفىنجاحهلهيؤثرومما،الزوجاتبتعددادمماحبعدمقرارهقراراتهاشهرمنو

له.فهرسواخراج،التلمودلقرا.ةصحيحة

)6(27..Rashiand Christian Scholar. p

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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استفادا،درسةهذدوفى،وؤاتهبهدمدرستهفىالعهلواءملواالذينجمهوذا

لاتلمرد3تفعص-رفىعلي!ااءتمدةيمةمعلوماتعلىوحصلكث:راًرءى

هظكدرءر-بثwormsورىع!إليميتزمنىرشانتتىلذلكوب*د

.-رثومورلرسةقلاميذمن(بفاًوهوها)بفى)سحقالحاخامءلى

وا)-درب-لىإثرحاء-الف!الضويلةوض:رتهماالأشاتذغهؤلاءعلمو.ش

ءلىذاكعىم!تمداَلاتهم!فصوتفبرالتلمودثرحفىمادتهر:ىاسفمد

،ياةارقبيعصىوباحاخاماكتاباتوهىوأستاذهمأساتذتهكتابات،

وءذالمث-رثوم!احاخااوهخماوطات،ها)-فئإلصحقو،بهوذابن!إسحق

.)1((1"ضا-مبىنإِسحقاحاخامالمؤلفهبثوءاه!ىيدر

ا.صادرأهـملمون2رثالذبنا،ول1لمهينالمههؤلاءجا!بوإِلى

ا)دينب،ءوريفلمقمابملأَبديهمءلىتلقىوالذينرشىر3ةفى"اةةواك

تفاسيرهفىاءتءدةدرشىآ؟ذ-ددؤلأءجاذبإ!،ا)ب!وديةا-رب"ةوا

روضوحبهاجاءمما4ه.وقةو-دتمنهااقت--لىأخرى.صادرءلىومؤلفاته

ذلكويخاقشكل.هاا)رأئم!فىبتتلمفوقارة،ةيلاجاءماعليوافؤفعارة

3دبا!اا)مهـدميتسواءح،برةمواضعكلنبالاسعثهاداصتمدء!اًوكوضحه

:المصادرهذهومن،العلمورأو

جم:الترا:لاوا

والذى،ا)خمسةمويهىفارلأَيىاوفء"لموسقرج!ولبالعراجموالمقصود

ذر-وموكذلك،يةالاراههـىأَجنبيةبلمغةالأَس!ارلهذهترجمةأوليكلضبر

رتزيةين.لسيدتفرإلاهوماثوعاهشدرأنالمؤلفويرى،28ص11-،يبتى)1(

.اظلاصأوالخاةفصليعنىلوعاهرصيدر
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!ث)ساذ-زتاتر-5إهاريزو.ن1الأدبباءلأدصار)1(عوزؤيلبنيوناثان

.تؤا!يرهفىمنهماأى!نويقشب!)2("ءادتهيستمد

:ترسولا:ذياًثا

ىريقءنوذ)ثالضصبضه:طاؤاموقدالما-ورتءلمماءأنالثابتمن

النهاقذ*ديدفىكضيرأتساعداىاراتالنبمونخماإتم!مطوالفماتال!فىوضع

الماسورت،إلىىرثير-حكانماوكث-راَ.القديمالعهدقصوصفىالسمليم

،)3(فيهاا)قراءةوتص--النصوصرضبطفىتامأاعمادأعليفاويعتمد

استطاعماالماسورتاولاأنهتفاسيرهثنايافى!رةمنأكثرحكهمروةد

.)"(ثتيةاقيلففرةتفسبرهفىكاصالضيفسرأن

،من.رثفعلممصمادرمنهامأمصدرأالماسورتش!إتفقدهناومن

.()ْ!عفوأإلاعنهيحدو)+اا)نضامهذاؤبتقدأنه"يتضببمتفاسيره

والنحو:اللغةكالتب:ثالثأ

الفرنسيينالمفسرينبقبةءنر:ىتفاسيربزتالتىالمصزاتمن

ءلىتاماًاعتمادأواءخاده،تفاسبرهفىكث-رةلغويةظواهرو-ود،قبله

)1(

)2(

)4(

الاَراميهاللغةإلىاقوراةمترجموهوالدخيلأوالأ-!اونكلوصوي!مى:أونفدوس

أونقلوسكانحيثالكبيرجمائيلزمنقم.قالأولالقرنفىعاض،م.ق08عام

يصموكاوكانواالخمةموسىلأصارالآراسيةجعةتراليمودعلماءقبلوقد.لهتليذأ

.(891صا-،يسرائيلتسراواذظر).اليهودرينوانتثرتالبابلجومالترأجانأ

تلاميذأكبرمنوكان،الأنبياءترجعةإليهينسبالذى!و:ئلعوزبنيوناثانأما

ترجمالذىأونقلوسفعلكايفعلولممكتوبهومافرترجعتهوق،الثغهليل

منكثيرأوحم،ايوراةأمورمنكعضمابمضكفجمةالزهذهوفىبكلمةكلمة

.ذكحولالرأىاختلافات

32:01نث،03:8تك،انظر)3(501صرصى:ليبر

تكونالأمرانالأمجديةفىالكبرىرتالماصفىوجدناوقد،الأمرصيةفىفاوالكلمة

501صرصى.ليبر)5(."33:23تث!الكلمةصدرقنبرته

)رشى(
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كانهأنإلىأولابر-حذاكولهإ!ذلك-واطيدوروماواللغةالنحوواعدة

اللغة،نحوءلىي!تمدالذىا)حرفىالعصيطالمنهجن!وتفسيرهفىيتحو

الاةوالءلىوتف-رهااتوراةالة"شرفىر:ىاءتمد"فقدهناومن

.صهروقبنمناحمأمئالالاند)-رفىالأرائلاللةةعلماءحتبفىا)واردة

افاء!ما،بؤفىجاءاتثهادالا!ىكثرةصنذلكوبتخسح.لبراطبنودوناش

بءونءندساءمةخا.لفاًمصاأَو،أ-ياناًواأيدمؤمنهمابرِح!اءلاَرعارضاً

مناحمة-رهوةد":ديؤوا!البثا!ا:بمينهبمالفؤراتفيِحدىتفسبرهفى

.تفاسبرهفىاًكث-رذلكورتردد.)1(ياالخ...همصبرتفىلصروقابن

:"ا)سلفحيئعرو)/:الئعرقمدارسقراث:راباً

عنديهت-ركانايهوديةاالعترقمدارص!قراثار4يْىيئعكلاوخا

،4غاصي!-صدوناذىاالأَساورىالمنبحرنسا3فىأَوالأندلع!فىسواءا)ليهوفى

عضدابهوديةاانةبا)ررمعالممنكثبرتحددتالاشلافهوْلاءقراثفمق

ابابكاا)خلهودأَواتمهديماالمعهدسواءريةىتفاسبروفى،الاخرىالمناءاق

ض،كل--ىوركلفىأساتذتهءنمبايفرةتلزاهماجافبإلىمعهاعتمدالذى

اباباطاا)تاءردإلىحذاسكرجىعكما.ا-رابتاواالمث:افىجاءماعلىنيا.ب،

.الأَجاداوا،!-افىوةتتامحتااادراسيم3وم!ظ،والسفرىوالتوسقعا

يذكرماوكعبراًالترقفىالجاءونيممدرسةفتاوىءلىكذ)كواعتمد

وةعقدر!ةىانالمصادربمضوتذكراحائىالجاءونواستفساراتفتاوئ

ا-،ذىوببنثبطمن-إءوناحائىببنإلامرعلبهاخعل!عندماخطافى

+"+Haيمbالاوا-انرءم.إ)يهالاستفساراتحتابنسبإذأول

03:8تك.المصدرنف!:اظشةالأضار1()
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المفسرونةل!-قىالأَضيرالصيلصقاكاقيعضبرب-نماال!تا-بهذامؤلفهو

.)1(بالسبورا!يمالمعروفماليهود

مماءالايذكرلاكانتفسبردفىوذراثهمالسلفعلى!اعتمادهفىورشى

كثيروفى()2"اؤناقيفسرا.وقد"بضولهإليهميشبركانو)"نما،نادرأإِلا

صمامن!اقتب!الذىالمؤلفأَوالمصدوإلمطاتجةيشيرلاالعفاسيمرمن

اأ-3.ااستنباطالاموبتطلبالتىالفقراتفىخاصةالفبوكىسعديامعف!ل

قواءدأَيضاًواءتمحدر-حقدنجدهالحالةهأهوفى)3(منهاتشري!ية

،لها-ل4ا-بابىالؤواعدفه.ىوالتىالشيخهلإلوضعهاالتىالتكأعمبر

.)"(المعروفةالشفسيرقواعدبضيةوكذلك

والأَجشبية:4المحلإاللغات:خاه.-اً

ب-نردخاطبحددثكلغةتستخدمالعبربةتكنلمر"ىع!سفى

ا)"-إداتثماؤرفىاستخدامهاروقصلمداشاواليالأَةطارءختلففىدالبههِ

)خاتامامةا-باض!3فىخدءونيصبا)يهـودوكان.)تعيمواالدينيةلىلطقوسوا

كانوا--ثالعربيةالدولةيهودببنذلكوضح.فيهايقيموناىااليلاد

اLفريم،دفعلوكذلك،مؤلفا:كمفىويستخدمونهابا!العربيةسحدئون

قصموراًخل!تاظاهرةاهذه.الشائعةلصتهمهـىسيةالفرقكانتفقد

إنةالاسفإكرونا)كثفاضمارومفرداضهاالعبريةاللغةأَل!اظفىواضراً

تفاسيروفى،أيهإي!ررفونماإتماممنيم!ضهمهـامنهاسست!دونأخرىبلغات

،ء

اة.-اىالاْالمغاتاهـ.ش!ا).هذانب!دالقديمالعهـدف!وخاءسةرشى حرور!

233صا-،يرانيلاوتر)1(

رشى.تفيمع،03:7تك:اغ!ةالأضار)2(

47صعرافلاثةالقواعدنفير:الفيوىصديا)3!

915ص6-،انيليسراوتسر)4(
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حياةرخوامز-!روقد،والألمانبةالفرنسيةاللغتينمنوخاصةعنده

اثلائةامنيقربمافوجدرهاتفاسيرهفىالفرنسيةفىالدخيلعددرشى

فىي!رطلابصثدقيقاَكانالكلماتلهذهاسعخدامهوفىكلمةيلاف

ناالىيخضطرذاكإكعمرهعبريةأعوزتهإذاإلاإ)يهالججالابلذلك

وحزقيال،28:41الخروجكفقراتشرحهفىكمابفرقعيهبسشعين

القديم.العهدأسفارفقراتمنوءيرها3-:27

بيئته::سادسأ

متيت!.،المف!رينوالعلماءف!رفىهاماَركناباستهرارالبعئةلتث3

ليحاثماءناته"يروا:بهمااحيطةالظرو!ت3.ادتهىااسعقاءفى

الأَء!ال.نكثيرأأن-ىرمصط!اتأ)فاظ..نيُستخدم01نجفس!حوهـم

فب!ا.ءصاكا.لاوتجيراَالمؤافبيعةفىيجرىلماواضحةصبورةتا!قى

أهالاوشا!كءاشهاالتىالبيئةهذهعنتفاسبرهفىينفصللمورْى

ملا-ظاتهءلىء!لهفىاعتمدنجدهو)ذلك،وههلعاًوصانعاًتاجراً!هم

ب-ئبةمظاهـر.نشاهدهماواسعخدمحياتهفىلاحظهاالتىالئخص!ية-

قيجرىو.،بادتهعنديتحدثنجده.!ف!حمعراً،تفا-يرهفى.ختلفة

)1(.حزؤيالفىصاءماذلكومن،عاداتها،آسواقما

مديئتهأسواقفىتقاليد.نيغبعكانلماوصفأالقارئيعطتهنافهو

!امارساورآهاقديكونوالتى،بعيدةأماكنمنإلعهاالقادمىتالعجار!ين

ويستخدمهـاثسممجاهامبايفرة.!لوصاتلدب"ي!ونلاوعندما"بنفسه

رصى:تالجث.1091فينا،حزيال،7-الاَخرالاْنبياه،المقدصةالكتب)1(

الآخروالبمضالمالمنالبعضإلهايأتونالذينفالخار.عاداكمكانتهكذا"

ونيثترالبدةأهلكانإْكلاو.الآخرمعكلمباشرةبالاتجارلهميحيكناابخوبمنا

3صزتيال)."لذاكييعونثمهذاش : TV).
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بعض!يفرفىتساعدهءمماعيةمعلوماتيستخدمكانفانهتفاسيره

4أزر!ىءنيعرفلمفصل!.عصرهفى،الصبةالجملأوا)شعببرات

صورهيسعخدمزجدهذلكومع،ا)نجدقيةخاصةمدضهاوشاهداء!إبطازار

ا)تنطلوعيفيةشرارء!افىالقواربببنحركة.نفي!ايحدثلما

صتيضنقلودتوكيفوس!انهاوجزرها-حرايحصفهناوهو،(1)هناك

.جزيرةإِلىجزيرذ

.ظاهر.ن4بويحيط-ولهيجرىكانتأا)وثيقةر"ىمعرفةإِن

كثيراَ،عليهاعتمدرثىف!رمصافىرمنهاماَهـصدرأية-روالحياةا)بيئة

حولهيجرىمماا)تعلهعلىقاصراَرثكأف!ريكنولم.قفاشرهنه4واستمد

ا)-ضويرىالا"سلموبأَبضأاستخدموإنما،ذقطةبالكلهلهب،.وأدتبريدماأو

تفاسعرهريهىكأممنهاقدارسومامنال!ديدهناك(نونسمع"،ا)-فسيرف

ن"جدهعنتحدثيىوالذىماصيربنشموئبلحفيده.نوذ)كالمخطوطة

-)و-اتوصورم4رقد-جدى-أيصتاذىكان":فيقولالناحيةهذه

التىبالبيئةالصلةوثيقيبدوى8ركانوهكذا)2(أتفسيرهفىعديدة

.تفاسيردفىالقارئالىذلكونقلالحيةبطبلميعتهاوأعانته،فيهاعاش

،*.

يخيسيا"مديئَمثلبالفنأخرإلبيتمنوبذبون"1091فينا،8-المقدسةالكتب)1(

.(42:01أسعيا)

47صرشىتفيمأه!ة:شفكىشرعزرا)2!
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ومدرسته:رشىتلاميذ

ماوءقدار،والف!رالعامفىيحدؤونهماتجقدارالعله،ءقبصىإذا

أدتقجد،أستاذهـآخفهاالتىالى-رةنفصاصاوتبوتلاميذمن!تركونه

،ذ)كحكفىالمسبحيةابلادافىايهـودامف!رىمنكلماصريهةاققدر:ى

مماوشعبيتهاأسهواتهاعصرهيهودبينكببرةلمجظةقفاسيرهأَحدثتفقد

ينابا-ةاقيلمة"رررستهوج!ل،قومهب-نرفيعةومنزلةكبيرةشهـرة4اكسب

1)تف،4ا)دينبمدرستهافتتاحريهىبدأَ:عندما.ايهوديةاانةالدبفى

مإوشسحهاالديشيةال!تبدراسة4يدبعلىتلقواا)تلاءيذمنجمعحوله

،دة:ثةح!ىإلىمنهابحتاقدا0صياءةوأعاد،تفاسيرهاط-ءاب!موأ!لى

ا)نقادواءت:كأهمتصس!ب/5،فىرشىمف"جنفسالتلام.يأهؤلاءرواءما!

له.امتدادأوالمؤر-ون

اثلاثةابناته(زواج.رلةىءائلةأفرادهمالمدرسةهذهأعمدةحان

بناتهأَزواجءناثنبنش!لوقد،الذ!صوربنأنجاءى8ريشجبلمإذ

،نافانبنويممردا.شمولْيكبنماشبرو!صارث!مدرسةفىقويةدعامة

الذىا)حرح!ذاإلىمنههااثنانانضماولادقلإذةالاولانببوتد

.صفيرأحدراًاثالثابفىالومار*ىومات.يديهعلىوتتلمذارشىضيده

يرلى:يمافرشىتلاكل-ذجمالإوطكل

1-م6501!صموئبلبنءا!ير-ا proم):

يدعلىتتلمذ،عشرsاحاداالقرناواخرفىبفرنسارايروفىولد

يوخبدتزوض!زمدراستهفى1نبوشواظهر،أَلمانيامنعودتهضبرضى

ادينيةالدراستهوكان،واحددوبنتأنجاءثلاثةمفهاوأنع!بر:ىابنة
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اء.
لىوا)بحثالدراسةإلىالثلإزةابناءهتوجيهفىكببرأ؟رب،ستاذهوتهلقه

وة-د)ا.(%د!م)استاذهوإيضرافإشرافهتحتوالريعةالدبنأمور

أتء.فافىوقوفى.)1("اشرءيةافتاويهتدوبنفىحيهبركلائبرا-لترك

.ب!هوذادنةيهوادا)ذىأاماانؤ-لىفئعثرالفافاالؤرنصتالأول

:ناؤانبنيردا-2

،زر،دزف!4.رررستنهمثلى-ت/الذينا):ارزينرثىقلام!-ذأَح!.

إوم11فىمن!-4نز-لىعلىويىار،رلصىلاسغاذهالثانيةباط!جمنةتزوج

ايهـودية،اامثربةواللتاصوداستهدشز!صاحوظاتفوةاًوأظهر،الديشية

(ستاذهمعاثتراثكماا)تا!ودفصولمنكثيرعلىحالشروبمضف!تب

تؤاسبراحصل"4أذر-ينالمؤب*فروبذحرثاعمالهمنح؟برتنفحت

الشروحمنمنهقلقاهماذ)كفىسشخد!أوفاتهقبلءت"طالبهعلىنجاءريهى

.)2(1(مشافهة

شموئبفيبنسمحا-3

ذإءثرا)ثافوأوا"لعشرا)-ادىالقرنفئةرذ-،فىوعاشلدو

بديه.ءلأذخدمذقد.وكالى.)3"رلةىفيهاق،فىالتىادنةذف!لىفىقوفى

)4(ةب!اولدالىالمديخةايىمالى4فسبالذ!ت"كتابسهحاذرككلاأَهـمومن

فى3ء!هريةودلدىمعروفاًانSاذ"ويبدو(أْ"فيترىكلحزور"و!مماه

166صا-.،يسرائيلاوترنم)11873صالمصدرنفى)2(188صليبر)1(

.الصلواتادبقكتابوهو:فيترىمحزور)5(146ص6-،المصدرنفى)4(

جانبإلالعامظولالصلواتمتفنأقحينإلىالكتابريقم،فيترىبنحمحارضعه

رشى،لأضاذهفتارىربعض،الاَباهلفصولوتفاجمر،العثرللوصايارتفاسيرتراتل

خر،7محزررأىفىتوجدلاديفيةأشاربعفىبهتوجدكا.الذبحلاْحكامكررذ

هوالأررربيةإلمناجحْبمحزرررأقدممحزرراسممجملكتابمنأكعزيوجدإذ

مالحاضهوومؤلفهالرنانبلادفىسائدأكانالذىهيرمجوسمحزورأورومافىمحزور

.(146ص5يرائياىارتسرانظر)اللارىبيامينبنالاهر
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تاهيعقوبطريقءنكضبرأال!تابهذاذكرترددإِذالوقتذلك

فيترئمحزورفىرأيتوقد:يقولفتإويهاحدىفقاإسحقوضيدد

.)1("رءىتلاميذاحدوهوشبخوختهفئألفهاْلذى

:شحمثر-بنببمقه-!ا

نءاجيلامذاأَفرادأَحدوهو،شم!ونبنبقىوبأحياذأويسهى

ويظهر"امبالا-تردائمأوبذكره،ر!ةىبدءلىتتلمذواالذبتفرنسايهود

تبارهبابإجلالريةىبذكرإذابونت)2(لمسيخثتفسيرهمنذلك

حؤيدأ-اتذةءناسعاذاًشمشونبنيهقىوبويتعر.)3(!لهأسعاذأ

ماشير.بىنيعقوبرية!

المؤرض-نب*ضينب،ابوتلمسيختيفثونبنجقوبوتفسير

خ،اخلقاوكتاببيصاءلىتفسيرلهأزكما،لهوا-لى"رشىإخما

ا)وىطواءلىوء"دمة،الفصحبحيدا)خاصةالا"ح!امءلىملاحظاترذك

)4(."4الآرامبباللغةالعشر

:أمرشبا)مائيربنش!وئيل-5

رثالحادىنهايةفىولد،ر"ىوحفيدشموئبلبنمائبرابنومحو

ونالرثىيدعلىأبيهمثلتحتلمذ.م1174عاموتوفى(م8501)

المماء*ا(صادرءنرشبامضب"شبر،شديداًتاةرا4ًبوتاثركبعرةمففىلةعنده

146ص6-،افيير))(ارتر

ىأنزيقينالمىالماأقاممنالرابمالقمشالتاءالمبحثوهو:ابوتسينت)2(

الآباءبهانطقالنىالأخلافبةواثرعةوالأصكامالحكموبصعنابخاباتأوالاْضرار

ايفاويسمى.اليهودىمنالمطلوبواللوكالعقاندريلخمى.الدينرؤطهمنالقداى

،85صالدينىالفكر:انظر)الاَباهفقراتاو.الآباءشولاى"ابوتبرق!

.(يةليصدا

4)ص5-،يراثيلاوتر)3( 12)tوالدفحة.اصدرانفى
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أرريقتفىكانب،نهعنهعرفمماا)رء3وعلىأر،شحباةعلىالوقوففى

هـنحآنجهيخحوعانجث.)1(أالضفسير!منهجهلهكانأنهالأجده

جدههـنقعلهمااىا*ىتفاسيرهءلىالغا)بةإلصمةةإ"ذلكومعصوفباَ

الدراشالىيلجاوتد!1)ماط1البسيطالمنهجإفرارباستالاتجاهوحى

ادلمفعنأوثربماشهسكسلفبأوكان،الحدودأضيقفىذلكولكن

.وآفعالاقوال.ن

التفشرفوأسلوبهر:ىطريقةمعرفةأمبرأرشباتفاسبرومن

تفاسيرهفىتعديلإلىمحعاجاَيكونقدماتعديلفىتمورغب،قيهومنهجه

:أخرىت!اسعرمنيظهرولماالعصرلمقتذياتطبقاًاًمطلوبيراهما!دخال

الع!وينمنالثلأثينالاصحاح03تالسابمةللفقرةتفسيرهفىفرشبام1

ذلكخلالومن،أعمالهبفىالدراشمنهجعلىالأوائا!سارولقد:يقول

أهـ،.مم،الطريقأَنارالذئجدئجاهثم،ألبشماطفىالت!مقيعتادوالم

ماذير،بنشموئيلأنالىحصرفقدذلكومع،أ)بثاط.نهجانتهجفقد

ينظرأنعليهلوجبارقتامنفسحةلهاتيحت)وأنهفى.عىوتناقث

إ)2(.تفاشرمنيتحدثناطبقاًبشاطيةتؤ-راتوبفسرتضاسيرهفى

إكحالو،مدرستهبقيادةجدهموتبمدكلائيوبنثصوئبلق!اموقد

كانت-دهمخطوطاتمعظموأَنخاصةتفاشرهمنناقصاًي!ونقدما

.يدهمتناولفى

:(ريبام)مائيربنيعقوب-6

لد،،رضىوحفيدرشاموشقبق:شموئيلبن.ائيرابنأيضاَوهو

عامتروبزفىومات(م0011)ءثرالثاقالقرنفىبفرنساراميروفى

151صي9-،ائياءيرتراو)2(.المصدرنفى188صلير)1(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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مذ،اريفبأخيهذم.والدهيدعلىصغرهفىقمايمهتلتى.م1171

كافةتل!قديكونوبذلكشمشونبنبعقوبيدعلىذلكبمدقشلمذ

نبيعقوبي!ترولذلك.الفلاثةلإءهمطريقعنالففسيرفىرشىمناحج،

لموجةونشيجة،ترويزفئيستقرأَنوقبل.جدهلمدرعةاسثمزاراًماشير

الصليبيةللحربنتليجةالمسيحيةالبلدان..*ظمسافىتاكىايهودااضطهاد

رابروقركلذلكو،يقشلوكاد،الاضط!ادلهذاريبامتعركر،الثانية

وقاءربنساًالمحاخامينهناكأَصبححبث0116عامترويزإلىوذهب

التعديلاتبهضوأحدثا)ب!وديةالديانةمجالفىكعيرةباعماك

احفادالمؤرخونيعتبرهناوهن"جديددإضافاتجدهأعمالإِلىواضاف

حيث.)1("جدهمتفعمبرإلىجديذةإضافاتأضاةواالذينمنريةى

استمرارعلىبرال!صلتلاميذهممنأَور:ىتلافيمينيررهمخقايوا

لهامكطينأوا)تفاسيرهذهإ(ىأَحياناًصفينالتفسبريةريضىمدرسة

العهلىفىوخاصةت!اسيرهمعظمسادالذئالبسيطلمنهجهلمومجددين

:كببرةشهرةاواينا)مالذينرشىتلاميذبينمناأنكما.القديم

نبفبودصوقببجوربربنشموئبلو.-اري!،نمو!ىبنصازاثياسر

ليد-لىواقشلهزالذلنةممنكارالوسفأتض!اًالمؤرخونودمد.)2"!يهو.دا

ا)فهتردفىو-اس.ة6رشباماحفبدهو)صداقكه4بىا)وطيدةلعلاقمتهرشى

ءَ
.كارا)-وسفا!ولالايصتاذيةشبرالذئحلإهِ:نمناجهاموتأعقبتا)ى

منها:4ابإِينسبو.ارشىأعمال

،يحيةوالىايهوديةاألدينيةالأَوصاطفىر!ىشهـرةأَناركم-مناثلى

اليهودية"وا)صريعةالدينعلماءمن:عالم!فسرجاءتهالسواءكل

7291أورصليم،عفطينشمعونالبروفيرطبة:الأوانلللأنبيا.كارايرصفتفير)1(

291صليبر)2(
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إدينيةإالنصوصمنا)وةيرالكمذلكبشفسيرالقيامءلىودأَبهولمقدرته

ذلككلفيالرتَءاعلىأَقول،والتلمودالقديمالعهديضضممنهاالتى

بضفسيرفعلاتامقدريثىكانإذاماحول4.كصاربزالتمافالاقوال

بتفسيرقامأنهأَو-والم!توباتوالأَربياءالتوراة-القديمالصهدكل

لأَسباب.قييتهاتفسيرإخياءمننيتم!و)3،فؤطالاشفارهذهجض

بالا"هورمنهاسهلمقتجالاهتمامهربماأَو4بيمتدلمالعمرأَنمنهالعل

والاخلاقية.ا)تسري!ية

عملهوتقييمإذاتيةاريصىسيرهمؤرخوعابهيجعبكادالذىوالامر

3القدبالعهدأسفاروبقيةبأَكملهاالخمسةموكلىأسفارفسرتدأَنه

،حزقيالسفر.نأجزاءوبعضالاياموآجبارونحمياعزراباسعثناء9

يقم)3أنهأخرىءصادربعضوتذكر.)1(ث!لغيرهتتسبأنهاإذوأبوب

من)يسستوأَذها،فؤط)2("الاياموأخبارونحمياعزرا"أسفارب-فسير

أسلو-كافىتحتلفالمذكورةا!سَفا!لهذه3تفاسبرب،أنذ)ككلعللينعمله

رْىثتفسيرفىالمعروفةالعرضوطري!ةالاشلوبعنعرضهاوطريقة

تف؟رهأَنيرىحيثوسطاًموةفإًالاضتلافهـذامنيقفمنهناكواممن

،زادواصياغتهاأَعادواربماتلاميذهأَنإلا"ءملهءناصلاالاشفارلهذه

واما)ذىالعملىروِحءلىالحفاظ.حاواين.!()"الإِضافاتبعضءلميها

أستثاذهم.به

نأإلا-اصواباءنكثبرأيؤتربا)رأىهذاأَنمنالرغموءإ!

رأرآرط2راْنؤبلاثىءابعةلىيتمها!ريةىحياةفىالباحثيجعلذ)ك

ا-لابذامنلبيئوءربياًومعلماًتلميذأ!اعايفالتىرث!ىفحياةأعمالهف!

(,)78..Universal Jewish Encyclopedia. ( Rahsi ) p

)2(31..Rashiand the Christian Scholar p

()3"(Judica,V .13 (Rashi4!أBncyclopc
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يرضأَن-وردورهي!هتأانهيوحىعمثسارابعاالقرنتحاأثرهماستعر

.نصيدف!نما4اذعلمناإذاخاصةبمفردهءكلهالضخمالعملحدا

افهرريرما2ا"هدا.فموندتاكسإفيهدفكانوإنماافاظأحصرءجردهذا

هودىاتااءياناب-توىديشياًنصاًباعتباره4بوالأرتفاعواشمراريته

أرةراىوقعاقواآدخماالدائما)مهو:ديصورا)ملمودمعوسش!لعله

تفسبرشسبة.ئالمؤرخون4فياختلفماب،نالقواطيمكنهناو.كأةوجدوا

:امريىنأحدفىيكمناريضىالأسفارهذد

.*طوط،تيتركإموكتابةالاسفارْهذهيفسرلمرش!أَنوهو:الأول

وةاتهعهبقامواالذينلعلا.يذهمشافهةدسرهاوإغاا)تنماسيرلهذ؟

ايىاوبهـنكثيوأيقتربا)ذىوب،سلوبهم.4مفتلقوهاماحسبباياغتها

وز-نخاءمةالا-خمااءنأتربوهذا.التفاسعرهذهأتمواأَستاذهموطريقة

.-د!ممنيملميمواصلواقدا)تلاميذمنممبيرعدداسرتهأفرادمنأنقملم

امالابأَنالاةالأَسفارلهذهتفسيرهفىفعلابدأقدشثىلعا!:العاق

لم*تمواماتفاسيراهذهوأَءوابمدهمنتلاهجمذهوجاء،يرتمهاحتىتمطهلم

ا"ىا11،!رءقابعدواالأَيامروروانفسهاَهملاهذانسبةفىشهمأحد

ذاكيؤيدورعا،رثمىء!لضهنا)تفاسيرهذهدخلتالعملهذافيهتم

فى3در41اميدااسفاربترتبيتب3كانر"ىانيذكرإمأحدأأن

اتفسير.ا

ن"فون4بتابا-ثهـ2صارخبنالمؤفإن.؟اضاعود!ربتفسب.يتعلقوفما

الةفىيمال!هدلاسفارتفسيرهمعفعلواكماالمتحفظا!اولهفنفس!ذالى

فسرةدكانإذاماصرا-ةيرحددواالتلمردفسرتدب،نهقاقكفعن

عدافبمااتاصودافسرا!ب،ئهيقولءنمومني.منهأجزاءأوبرأَكملهاكلمود



-285-

"ذهى5ماارتحديدوجهعلىيذكوولم)1("يفرهالمفصكللثلاثة

رشى.بفرهالمالتىالثلاثهَكللالفص

يتمد!لاللتاصودرثىقفاسيرمنعليهالحصولأم!نمالانونظراَ

ويىت،مختلفةمصادرثنايافى!شناثرةالتفاسعرهذهمنالمقخ!اتجض

يتيةيةبصورةال!؟ممعهممن:Vا)ذىالأَمرالتفاسيرلهذهالأصعليةالمصادر

ه!هتلإلمنفإنه.ايهإِمتحواةأ:بر،أَمارشىالشفاسيرهذهفبةفى

رشىب،!ول411ث35متضاربةآراءءتحو!ااثيروما3المتناثرالتنماشر

ةمخامةأَ!!هاالأسباب4كاا)تاصودتفسبرباتمامقامقدي!ونأتيم!شلا

أ*صلةافىذااا.تاإتفرغاالىالمةسراحتباجتؤكدوالتىنؤسهالعلمودحجم

ب!ورذيشوفراءاذ)كولعلحلهاا)خفاسبرد!نجلإِل!ازالوقتمن،فسحة

ا"هدباي!ضت!لىة؟تيماموذللثلحرؤولهيمكنكل!وأنلر:ىواضحة

.ثإفهةشرحأَز"أ،ي!صاتو)مبدأقدي!ونأناإمار:فأَنوهوالقديم

ذ-بت!افىيثلمثاىاالأَ-زاء!منبهدةيمامهصضمبأواكذهتلا.-ذودون

يلى:صارثفإسا

تامقد+اليربرنصمولْبلإِت"يؤأل)2()بابابرتراتفسبره:أولا

دورْوتركهرشىبدأهقدإذ)3(منهالاممبرالجزءعلىا)ت،لميقتجكملة

رءى!اناىبالفصواا)يخاصهَالا-نراءحبشرقابمكذ)أث-يكملهأن

:-دد.طريقةوقيى...ردةىمخطوطات!سعخدماً"اختصرهاتد

)1(78..UniversalJewish Encyclopedia P

الأضراري!ىوالذىالرابمالقمشالثالثالمبحثوهو.الأخيرالابهـيعنى:ابابابتر)2(

يدوروما،والمواربثوالتجارة،المشلكاتأصكامفىالبحثويتشنابخاياتأو

.(واليهودية،84صالديقالفكرةانظر)حوله!

)3(926..Historyof the Jewish Literature. .V .I p,"مه!اكه
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.)1(!كتابتها!ى!وبيقلدأنيم!خطعلمولكنه

ف-توإهارشىبفسرهمالم)2(ونِدَرِيمابوت.سيختةثانعاَ

حأنإذاوطابوت.سيختبتفسيريخعلقفماالاةوالوتزخمف،)3(إليه

ناثاذبن3وداأنام)"(فسرهالذىهورضىتلميذشمشونبنيعقوب

أَكملقدوأَنهءخاصة،ناقصاًر:ىتركه(نبمدتفسبرهأكما!الذىهو

يعقوبب،!تقوناالمصادربهضأنالا.طلبهعلىبناءرثىتفاسيربعض

العمل.بهذاقامالذىهوشمشونابن

بتعلقةيمار!ىتلاميذأنثصمنكانناثانبنيوداأنويبدوثالثا

نسبماإلىبالإضافة4أذنجدإِذخاصةبضةاليهوديةالشريحةبتفسبر

4ازتذحراإصادربمضنبدإكمالهأَوابوتمسعختتفسيرمنإِلعه

بحهلالذئ()ْ"أنازير!بمسيختاخاصاا)دععايقف!وأضافكعبا

.)6("عملهمنأصلا)جسأنهإلارضىمrا!

)1(

)2!أ

(r)

)5(

!6(

138ص9-،يرانيواوتر،926صألابقالمصدر

نا-يمصيررالمىالثالثالق!ممناثالثالمبحثوهو،الذوريعقو:ندريممسيخت

نهاالتحللوصروطاحكامهاجثمنبهايتعلقوماالذورلىيجثوهو!الن!اهاى)

61-03:3العددضرمنالثريعبةعادتهويستد

4)6-،انبلبراوتر ;&.?.;)Lالابق.المصدر

وييحث،ناشيميدرشالرابمالمبحثوهو،المعبدلخدمةيذرالذىالبحصأى:نازير

العددضرفىوردماذ!وأطسالمبدلخدمةنذرصقهمقصدرالذينالأضخاصق

ببحثكاللخدمةنذرالنىلثخصالمحرماتعنتحدثالجحثهذاوفى.2ا-6:2

القالطقوسعلتحوىكاالذرأيامتيهملأنالىبهاالقيامعليهيتحتمالتىالواجإت-فى

.(اليهودية-الدفيالفكر)الذرهذااتهاءيومفقام

268صالمصدرنفى:وكمان



2--لافى

يهودارقام.كأملاْتفْتيرهرشىيغ-لم1()".مكوتامسيحْت:رابماَ

لهذاسنمخطوطرشىتركه.مانجد-علىتفسبرهبئكملةأبضاَقائانابن

--)2(.المسيخت

ايهـودبةااديتيةاللنصوءلىتفسبرمنرشى4بAliتجاب-*لمقفماهذا

سىمرإِكير-حدينياَقراثاًواءتبروهاجبلبمدجيلاا؟يهودقوار-!ااىا

ط-قاً:ضبسلهتصحسإلىمنهايحتابممارثىوصحج.السلامعليه

ب-ناملافةاوبو-ديربطأنحاولكءاتادورتفىبه،المممولللصواعد

اتفبراوكان.ت!امل"ِتظسقفىقبدوحتىوبمضبملكصهاسوص!النص

أَتيدو4أذإلأ:طريقهصرءْىءرفالذ!ا)رقيحىال!!!كرو-اصروا

جؤيدوالتىتريةىإِفتنسبا)ىالاخرفالدليتيةالاعه،لبمض!هناك

وخاءمةالديتيةرالاكلومعالجةفى4ا:باس"ِرشىمف،جقةمهرفافيالا-،اء.،

واْح!امها.بالشريحةمنهاالمتملقة

تلاكليمذهأَنويبدو؟رلةىحباةفىاكلا،كل-3تظهـرلمالأَءمالهأه

ثاوفاتهءقبالاء-،لهذدمخطوطاتجصرفىممببردور"لهمكان

ر+ىأَعمالومنذلكبهدطبه!اتمأَتإِلىبهاوالا-تفاظونىخهاقرقب-!ا

رلى:ماإ)يهبنبتهااشعهرتالتى

:ووْتاوئاستؤسكاارات:أولا

رسىورد:دوالثرءيةالدينيهالاستفساراتبمضبشضعمنكتابوهو

زبعو!"."..ار،-لدوت-ةواح!أمثرء-ةفتاوىبمثابةكانتعلإ!ا

خاصوهو،(نزيمَين)الرابمالقممناظامىالمبحثوهو،-الفربات:مكوت)1(

ا،خرى1الجرائمبعضعلى2توالتىالأحكاموا،الزورسهودعلى2توالىبالعقوبات

rr-ا.:35العددضرمنيميةاطرامادتهالمبحثهذاويشد،الجلدعفوبتهاتكونوالتى

3-أ:91الثيماضروكذلك - 1 2 ''o 9 )- 6 : 91 ، 1 r

26صالمصد!نف!وكمان)2( A
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.بابرلفىا!جا.ويخماسبعهكانالذىالا!سلوبنف!الكتابهذافىرثص

عنوصإتقدعت"معلو.اتمنيوجدوما-الكتابهذاعلىيععرولم

منبهضاَوأَوردوا،كممؤلهفىإ)يهكشيراًأشارواالذينرصىتلاميذطريق

ب*ضاًفخهاذ،)1(محزوردفىفيترئمن-ححافعلكماالفتاوىهذه

أدتالبةمريذحركما.رثىا!إتبتهاصراحةوذكرا!جابراتهذدمن

ادينبةاوالابتهالاتالدءواتسعضةخاويهجافىبافضضىنال!ئابهذا

رشى.ألفهاالتى

:الفردوسكتاب:فانيأ

اوارفىةاالدينيةاءالاحكلبعضوتفسبرأشرحاًيتصهناليتابوهذا

ب"ضعلىأيضأجترىحءا،والتلمودالنديمالعهدنصوصةممن

مخطوطعلىعثروقد.طائفتهلأبناءر:ىيقدمهاالتىالدينيةالفتاوى

عامالؤسطنطيتيةفىطبع،طبعنانمنهوظهرت،وطبعالكتابهذا

هذاحولتختلفالمصادربمضكانتوإدت،الا"وكللمرة.)2(م1742

،)3(ذلكعنمتأخرتاريخإكالا"ولىالطبعةتاريخترجعجبثالتاريخ

نأالمعلوممنإذالصوابإلىربا،هوالأولالتاريخ!رجعحكانوان

اختراعبدايةفىطبعهاتمالتىالمؤلفاتأولى!تكانتريثىتفاسير

.الغربفىالطباعة

عاموارسوفىكانتفقدال!قابلهذاوا!خبرةالثاذيةالطبعةأما

،ال!خابوترتعبأنظاق5الناثرغيرالأخيرةالطبمةهذه،فى!م

والصفحة.المددرنفس)2(33ص11-،ائيلإصتاربخ:يحبذ!زئيف)1(

(r)عامكانتالأولىالطبةأنالمصدرهذاذكروقد،138ص7-،يرائلاوتر

3018rأيفأالقطييةفى.



-928-

يحتوىكما()1!الا"ولىطبهتهفىتكنلمإضافاتإليهأضافأنهويبدو

.والغفرانالتوبةوأناشيدوالدعواتالدينيةالابتهالاتبضعلىالكتاب

:والمباخإحظوراكتاب:ثالعاً

الشرءهيةالأحكامبعضعلىسحتوى،اليهوديةالثريعةفىكعابوهو

وقراراتأح!اممنذلكفىيخبعوما21(والحليصاهبالطلاقالخاصة

.الشانهذافىا)ي!ودىالدينىا)تراثنقلهوماالقديمالسدفىوردلماطبقأ

رضىورأىالدبنأكلورمنكثلبرءلىأيضأال!تابي!وىذلكجانبوالي

العهودية.الشريعةفىوالمباحالمحظوركلوضحأةيها

:الفصولكتاب:رابماً

إلىأيضاًونسبتهآخرلمجفوانال!تابهذاالمصادربمضأَوردتوقد

مختلفينعنوافينتحهل،واحدةنسخةال!تابينهذينأنويبدو.رشى

تلاصذمن!يذينعندال!تابمخطوطقواجدذلكفىالشبولعل

طويلة.ترةبعدقصخةمنهوجدتنفسهالمخطوطلعلأو.رشى

الأح!اأن5بعضرعلىأيفاًيصتوىعنوانه.نيفهمكماتابوال!

138ص7-،انيلاوذهـير)1(

بعل،.،خلع.كعنىا!ول8المتعدىالفعلمن.الإخراج،الخلعلغةوتعنى:حيصا)2(

الأكبرالأخزواجوهو5ايبوم"زواجقالهوديةالثريعةقالحليصاهوتعرف.أخرج

أرملةمنالزواجالاخهذارفضفاذا،اولادأتركقديكناإذاالمتوذأيخهأرملةمن

،الزواحهذارفضالذىالأخمجفربأنوذ!ثالنلخلعاىالحيصاهدليةذ!كدتتماخط

علىالحفاظزويأخورفضلقدبقولهاالرفضهذامعنةالأرملةوتتقدم،الحاضرينأسام

نعلهتخلعثماطاضربنأعاممنهونقزبذدعلواصرار.منىالزواجبرفضهأخيهماص

ائيلإصقاسهيخدعىأجهبيتيبنىلاالذىبالرجليفملهكذانقولوجههقوتبصق

هدالعملهةوهذه.الزواجهذامنيخلصأنشالرجليتكنوبهذا.النعلمخلوعبطت

4-،يراليلوارتر.904،412صا-،شوشانابن:انظر).الطلاق

928ص ، 2 AA).
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يتعبهاأنالمتديناليهودىعلىيجبالتىوالمناسك،اليهوديةال!ثرعية

بما.وصعمسك

الاَنالىطبعهمايتملمال!تابينهذينلاننظرأبانهال!واطويمكن

محتوياتنفسهىمحتوياضهماأنأو،رشىإلىنسبعصهمافىسثمكفإنه

محعوياصهمابجهحقامأتباعهمأوتلاميذهأحدولهل.بباًتقرالاخرىعبه

.)1("فعصرىمحنصورمنهامتفرقةكعب.ن

رشى:سدور:خامساَ

الثرعية،الاح!املبهضوتعلعقشرحأسضاًال!تابهذاوسضمن

عامبينمابراينفىعلبعإِذ.رشىمؤلفاتءنطبعما7خرويعتبر

1191-191 yوا)تعايقاتالملاحظاتبمضر4علإالناشركتبوقد.م.

إلىالمؤلفاتهذهنسبةحقيقةعنالنظروبصرف،عامةو!مفة

بلايرجع))يخاالمؤلفاتهذهوصعولفىالاولالفضلفإن،عدمهمنرشى

لضاعتلا!ستاذهممستمرولاءفىهؤلاءيكنلمفلو.تلاميذدالىثمك

تركهاقدو(نه،عصرهفىعرفتقدالطباعةتكنفلم.اممتباهذه

عرفتالتىبصورتها-الكعب!ذهأنإلىالإشارديجبوهنامخطوطات

جيلجمعهاوإنما،رشىعصرفىمعروفةتكنلمربما-طبوعةبها

والفتاوئالعفاسيرمنكن!عراَإرصهاوأضافواونظموهاتلاميذهمنالإضافيين

كليميزالذىالثىءوكان"أستاذهممنتعلموهماضوءعلىوالشروح

تفسيرالعهـدوإنمابخةنظريةأبشاث3تقديرف!الرغبةليسالتفاسيرهذه

ب-ناملاقةاشرحطريقعنوذلك،المستطاعبقدرللجماهيرالقديم

عبارةمؤلفاتهمكانتهناومن،الالمجسيطتفسيروإيجاد،مكتوبو155

43ص11-،ئيلا)صيختار:يبتى(1)
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تنهجتفاسيرهمواصترعنرثىلاتجاهامعدادأتعتبرثععبيةكعتسعن

اغفالاالاخرىالمناهجتغفللمكانتوإنمطمهاق)1(أالبثماطمنهج

الدرايش.شهـجوخاصةتامأ

،ء.

8صكارايوسفئفير)1(إ





الإخلا!ز

القفسيرفير!فيهنهج

اللنة.منرشىموقف:الاولالفصل

.بالملا!رأثمفس!:اثعانىالفصل

ببعض.بعضهحعابlتفسر:الثمثالفصل

مليها.العربيهخصائصوتطبيقاكلفةاستخدإمفىالتحرر:االرابعالفصل



ا!غدفى

اللغهمنر!فيهوف

رشحم!عدمتفاصيرهجهيععلىيغابمنهجأ)1(أفيطمنر؟ىاتخذ

المعنىحتوةعلىأساصأيقومالمنهجهذاأنالمعروفو.ن،لهتعهبه

القارئإلىالمعنىهذاال)يهفىويركز،لهاالعاموالمقهومللققرةالحرفى

تش!لاللفةكانتهناو.ن.الققرةمئهاتتبهونالتىاللغويةالعناءرعلى

و!اَ.أساسيأعاءل!رضىتفاسبرفى

الن!وبلموهكاملاهتمامهناكي!نلمرشىعصرفىفرفاوق

الحصاةءنوالبعدالزندقةن5ر؟ةتعتبراللغةكاذتوأحيانأيل،واللغة

لماالمسله-نتحقبلالأنددلىفىاليهودكانكماتمامأالرو-يةالدينية

كان!تاو.ن.ذلكإلىبففسه)2(-شاحبنمروانأشاوأنسبقوقد

اللغةذ!ولاتجاههالزاويةهذهمنعصر.علماءبينفريدأيعتبرر:محا

ءزَتفاسبردفىركزفقد:تفاصيرهفىلهاوتعرضهالنصفىومشاكلها

مدرسنىإلاالالمبهذافىيسبقهولها.)3!"النصالمغةالدقبقالئحليل

إلىرش!!ىَدؤحا)ذىفماالعربيةالمناهجعنلنقلهماوالاندلهلىالجاءوذإم

.،4مهلموءازاستفىأينومن،اللغةن!والاتبه

عصر3فىايهوداا-5اهبروتبسيطهوشرحهودرامشهبالنصر:ىاهـتمابم

فىالتصبذكرفىء.احلكانوقد،بض؟4فىلهالاولالدافعكانثكلا

أحياناًلىالبعضءلىيغمضوقدأحيانأيتضحقدمعنىلهوأن!بدرشىر(ى

.نجاحبنلمروانادكتابضدتانظر)2(."القديمةاتفير"ناهجالمدخلانظر)1(

)31914..TheJudaic Heritage. p
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هدفهالهاهامةرءتبدوقدعبارةأوإضافيةكلمةكلأَنالااخرى

استخدامهاخلالمناللغةبدراسةاهقامهجاءهناو.!.النصفىوقيمتها

تعدقدأكلورأبزيدأنإكا!مرب"بلغحتىا)تفصيرفىودلالتهاالنصفى

بهد.شخض!كما.يرهدونبئلكران!ردعصرهفىاللغةقواعدمن

أَخر-ض!صااللغةمث!عادرمن!اءينمصدرينءلىذلكقرشىواععمد

،ليراطبنودو!اض6سروقبنمناحمكعاثوهماالاندلسيةالمدرسة

علىبدوردتتامذالذممىحلبوبنمناحمأستاذهذ)كفىصندهكانكما

المحربيةيضيدوحان)براطبنودوناشسر،قيبنمها-مالأندلسع!،ثا

موضع.منأكثرفىحلإوابنءلىقتلمذهإتى8رأشىاروقدبهاوبتحدث

هذينءلىتفاس-رهفىاللة"معتعاملهفىر:ىاعتمادمنالرء3ءلىأنهإِلا

صراحةذ)كوبعلنأحيانأمعهمايختافكانذلكخأنهإلاالمصدرين

)2!(فيمأالرروتهـفى)1("21:11للخروجشرحهفىجاءكماتفسيرهفى

وصبحغكأمفاءحأَصواتذاتألفاظعنعبارةعامةبصفةواللغة

تدوركثيرةكلاتتعربالعلصاءوقدءرةهاثذ-وبةوتراكيب،صرفية

بى!وله:الضصائصفى!ا%ىابنفتعربأشهرمى!9كاالمعىهذا-ول

ءإيةثاإ-فو!ت)3(-اةاخراة.*اءنذومءلب"-ر:ياأصوالتالاةةحدا

من!بالرء3،معاقليهاالمفرداتولهذهمفرداضهاهىلغةأىوأَجزاءعناصرأَن

.سورمعنجدهاقدأنناالا،عليهاخلافلاثابتةت!ونقدالمعاقهذهأن

4قمفىمناحمجعلهوقد،رضىتفيرءالخمةالأضار)1( .ذكعلأوافقهولاdaء33

5لاة!34)1(حهوشعفىكارفعهتعنىيةالعبراالنةقولةط!434:والمعنى)2( mas Loط

34،ولطجذرصممااْر30!ة943!جذري!منإنه)فاْقولأنا،امامناحمهاعبروهكذا

المزهرعننقلا033.صا-اظصانص:جنىابنالفتحأبو3()(المصدرنفس)

اليهبإحياءدار،7خربنوالمولىجادأحطءصدشرح.7صا-وأنواع!االلتعلومفى

.اطا.ىالبابىعيى،العرببة
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ضرورةتملعهاأخرئاتجاهاتوتاخذا!صطيةمصادرهاعنتبتعدقدالزمن

داؤرةفىوتدخلالأصلىموطنهاتعركفإخهاهناومن،والز.،نالعصر

زحصلنافذةتعتبراجديدةاارمزيةاالمعاقفإن9ذلكومعأجاناَالرمزية

هتاو.ن.)1(،الماضيةالأجعالوعقليةلف!رالاَراءجضعلىخلالهامن

ثعصرهمفسرىمنلكثعر4وسبؤ،تفسيرهفىر:ىميزةكانتأبضاَ

فىللألفاظالمرتلفةالمعاقتماورالىفطنفقد،الخصوصوجهعلىفرنسا

جديدةمادة،ظالالةلبعضاللغويةالتخرسجاتءنيجدأنوحاول،النص

ب-نمعناةضاتمنالخروجأو،الفقراتمنفقرةشرحفىتسعاعده

وكان"العلمودأوالقديمالعهدفىذلككانسواءااكلسرالنصفقرات

القديم.العهدفىالموجودا)!عناسقوعدموالتكراربالمتناقضاتعلمعلىرش!

...والأرضالهمماواتالثهخلقالبدهفى:ص؟لمةفيمنهإصحاحوأول

اد،ءخلققداللهكانإذا:هىواكءلمةالماءوجهءلىترفاللهوروح

بذكر)ماىاالمياهن3تأن)روحهأ.ءنف!ليف،البدايةفىوالارض

زرذيبأتعبعلمالخلقَقصةأَدتر:ىيعلقوهنا؟؟سا!اًخل!!اصى?ن

.(Y)"الأوضقيلف!لاخلقتالمياهوأنمحدداًتأريشياَ

اللغةمعتفاضلهدئ5ع!نقفالمختلفةرثىتفاسيرخلالومن

وا)تراكيب،ارابطةاوالأدواتالألفاظذلكومهانىالمختلفةبئلفاظها

واعتمد،خاصةعنايةوالأدواتاحروفارءىأولىوقد،المخعلفةالنحوية

الذاذيةالمعافئ9أنإذشرحهفىالنمرَسياقمنالمستفادةمعانعهاعلى

كلماتمعتتداخل-ينإلامافكرةلناتنؤلأنأبداًيمكنهالاللكلعات

ا-رافحروف،بهاخاصذاقئمعنىأىتحمللاأدواتبواسطةأخرى

002صوالعطفابلرحررف:شرضفكى)1(

)'(144..TheJudaic Heritage p



)اال!."البملةفىالحهيقومعناهاالمناعبم!اخهاالكلهاتتعطىوال!ف

بمضهاي!ن)3ل!ويةومعاقتعريفاتالحروفهذهبعضأعطىفقدولهذا

منهاوكعير،لماشر!4فىالصوابجانبهوبمضهااستخدامهتداولقد-

يلى:كما.ضهموأَضذهاايهوداواللةةالتصسهبِعلهاءاليها4شكأ

محأ:رثءندخداسات"واستوالادواتالحروف

حروف:ين-5إلىالرروفاللهحكعاب"فىجناحبنمروانفم

لعؤدىَالأفعالأومماء4الأأصولءلىلزادأضهابمعنىزوائدوحروفآصل!4

نها،إبدوالمعنىيمولا،التكسل!ياقوبتطلبه،لمةالبهتتا-"3م!يظَ/-رضاَ

ذطثبىهددم،أ%رى..واضعفىأصطيةت!ونقدالحروفهذهعاقتوإن

بببْلماطبقاوالتوضعحالشرح.منبمزيدهذه)2(الزيادةحروفخص!

القدبم.العهدنصوصمنفهمه

الىير-ح.واضعهاوذكرالزيادةحروفبمعافىحجنابنمروانواهمام

%إء.ةعنابةاحروفوءماذيهااالو(والذ-تاذعرفالفحوبعلماءالشديدتاثره

هذهفيهايثرحودت)3(منفردةمؤلفاتالنحويينن5كئيرفىاأفردحتى

نحاةضيخذلكردفع،ا؟ربماالؤر2نلغةفىومواضعهاومعانيياالحروف

.النحوىمنهجهمفىالمسلمبنسحاكىأَنإكالاندل!س

اَنإلا.ا)نا-يةبهذهاهـظماًايهـودانحوبىأكثرجناحابني!ونوقد

ا-روفاذكرإكالقدرمللعهدوتفسيرهشرحهخلالت!رضمنمف!م

بىنوءلىالفبوفسعدياأ.!الخامحمةبصفةالنصفىومعانعهاوأهمجها

43-33صاالمع:نجاحبنمروان)2!.والصفحةالمصدرنفس:شرضف!كى)1(

الخويونواهتم.بحضمعبعضهاالحروفتبادلسضوعالعربىالخوكتبمنكيرذكرت)3(

كتابذ&أصثلةومن،اوتادلهوصانيهابالحروفتختصسملةكتبلهاوضعتحىبذ&

.وغيرهثاملابناالبيبمغنى
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والإِفاضةوتنظ-5هااحروفابهذهيهموالمهؤلاهأنإلا.)1(القرافىسليمان

معينأمعفتحملكأدواتعالجوهاو)نما،جناحابناءظممعانيهافى

فاهتمر:!كانأنإلى.الحرففيهاوجدالتىالفقرةومعنىلمفهومطضق!اً

نءالمطلوبالمعنىئفهمءلىمنهحرصاًتفاسيرهفىاحروفواالادواتب!ذه

ءدمأوا)حرفو-ودعدمنعيجةغموةلىمن4بي!ونما)زالةأوالنص

--بأخرىالىفؤرةمنالوا-دالحرفمعافىتتنوعهناو.ش،معناهفهم

ا)حرفمعىتتوعأنشكولا،لهوالمسوكَة،ذلكإلطالداعيةالأحوال

لغوتط-رجانبإلىالدينطيةالناحيةفىشديدتمينإلىالمفسرمنيطحعاج

ثابتءعنىالحروفاستعماليمينلاإذ،لمماتوال!الحروفلمعاقيؤظ.

ءلىأوالضرورةءلىذلكبشوقفْوإنما،واحدةبصوهـةبعضهمامكانأو

ذاكيتللابحعسطالنطرطسياشطأوالمثروحةللفقرةالعامالمعنىسباةط

احروفاذبادلمنهال!ثبالعربنحاةذكروقد.للفقرةاللغوىبا)تركبب

يتملاذالمث)نو-ا)واذالمثالىنب،واقدأنهمإلاالمعنىفىالاَخرم!انب*ضها

ب-ءلىثموضيكلدو:موضعقبمعناهييون1وإنماالأحوالكافةفى

ؤل!،حالكلوءلىموضعكلفىفاما،لهوالمسوغةايهاالداعيةالأحرال

ءليكاذاكمؤيدألاهيذاءفلاالقرلهذابظاهرأخذتإِناقكترىأ!

أف!ر!لى،افىزودتؤولوأَن،بم)2معهتريدوأنتزبدإلىسرت:تقولأَن

وكان!آخرفعل،منىكانإِذاالفعلأناعلم3100(عليهتريدوأذت

المعتادا-رفبامعه-ىءفلذلك،ب،خروالاَخربحرفبشعددطأحدهما

منأجمزاهبعضعلتفصيرأوكتب،واللغةالخوفىعالم،قرارْيهودى:سايمانبنعل)1(

وكتبماالمسلمينمضرىناهغفيكجوتد،ايكوينلفرتفيرهاشهرهاالقديمالعهد

.الميلادىالحاشرالقرنقوعاضلنوياالألفاظوقارنبيةبالص

صعها.وتتبادلأحيانأ"مع!معنىتمداثالهذافى3الىاناعتارعلى)2(

عل.معنىتمدقدفىأناتجارعل)3(
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الضيَامِئئلَةَلَكُئمأحان)إسعهعزاللهكقولوذلكمعناهقهومامع

بهارفثتت!ولواظاالمرأَةإلىرفثتتقوللاوأنت،نسِائِكُئمإلمَ!الرفَثُ

أةفتتعدىوكنتطَالإفضاءم!ىفىهناالرفثعإنلمالكنهمعهاأو

.)1(،بمعناهأنهوإشعاراَ)يذاناًالرفثمع(إلى)بجئت..(إلى)ب

مكانوإحلالهاالحروفمعاقشرحقالعربنحاةمذهبكانهذا

الصحيحالمعنىتحديدفى-دقةأكثركانأنهمنهسضحوالذىجضها

أبضأمنهبفهموالذى،"كتابفىجناحبنمروانشرحهمما-للحرف

يثللاأنبشرطالجملةفىآخرحرفبمعنىحرفاستخداميمكنأنه

.المقصودبالمعنىذلك

شرحهفىالحقيننةهذهإلىفطنقدأنهيتضحر!ةىتفاسيروفى

صبتضحكماأصاناَيغاككانأنهإلا،والتلمودالقدبمالعهدلفقرات

عامة-ةاكددأوالتصسياقإمافيهسخالفالحروف)لمجضمعنىإعطاءفى

إلم!أبضاَفطنفقدبمضهامعالحروفمعاقشبادلإلىى4رفطنوكما

يخفادى-فموضعهفىيقدرمحذوةاأوللعوضيحزائدأمنهايكونقدما

ذلك:فىرشىذكره.،أمضلمةومن.للفقردفهمسوءبتقدبره

ت!،:استخدامه:لاأَو

اذىاباانصغس!أا)يهودعلماءأَشدمنبمدرضىأنالمعروفمن

لغيرهأوأن!مهب!حلابحيثفيهمدونهوماءلىاًومحافظ،يديهبين

زيادةأَونقص.كأ4بماأنالقولمجردأوالنمىهذانجقدجهدهقدر

ا!ابصورتهالنصبهذالجتزمكانو)نما،النساخخطانتيجةتكرنربما

لان،وتببر،والثرللطاعةالهدىدار،الشارعلعمدتحقيق:جقلابنالخصائص)1(

.صرةمنهناالواردةوا!ية.3.ص2-
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هوإ!ازبادةأونغصكلتبهماأنأرأيهصنوكان،العهبهاوصل

اشخدامهكانهثاومن.)1("البثرعلىتخفىقدلحكمهذأتفىمقصود

مختلفة:جمافال!لأداة

؟ش!ةا-)قحام

ى-وذاكالا!اةهذهر:!يقحموهنا،النم!فىت!41توجدلإ"قد

رةسعندمافهـوولذلك،منهاتخلوالفللفقرةمعينقهمستةادى.سوء

إلىبالإةماةةالم!رف4بالمفعولقبل،ت!يقحمنجده)2((يوبفقرة

إذدا)فبوىسعدياترجمةخالفقدهناكانوإن9م)3!المعكامضمبر

انقابوقد5:فقالمفعولاو)يسستقاعلاسعديااعتبرهاإِذ،الفقرة

.؟4)"نجبنل..جمحيعي!لركاع

4 -ء:!بمعنىول2ِ

وأَشارشرحهفى،!معَانفى!مع"الصرفمعنىكثبرأرشىاستخدم

ريىنصد()ْا)تكودنفقرةةفىتفاةرهفىالاستخدامهذاإلىمحيرأ

.)6((مع)بمعنىب،ذهاول"الاداةثارحأالفقرةهذهحبشر

وام،الأَجاداءلىالفقرة،ذهذفسيرهفىاعتمدقدريةىأنويبدو

وزو%ىخل!كأَعندماأنهيقولفهـو،الإِطلاقعلىالمعنىاختيارفىيوفق

)1(.151..TheJudaic Heritage. p

.11نععتىكالريحطردتي03:15أيوب)2(

.ا"نععتىمهلكةكريحطردت"ممعنىفيكون،11-69صرشىتعْيرمعالمقدتالبهتب)3(

ذثببيامينبالعبرانيةمجواسىوبيةوصحهأخرجه،08صحهوشرايوبسفرتفير)4(

34:22مزامير،94:13لأشعيارشىتفير:أيفأانظر90910لنضةبرباخر

.الرضلتس،عر!أقحمجث

.!القعدمنرجلعلحصلت"ا:4تك)5(

زوجىوخلقاللهخلقىعندما،اللهء:ثل!43والمعنى:رشىتفصيرمعاظةالأضار)6(

معه.لثزككنلحالةIهذ.فىولكن...wوخلقنا
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!؟ولفسنر-بهالذىفالمعنى)معهنشتركف!نناهذافىولكن،وحدهخلقنا

هذهفىالمئفيصير،من"بمعنىتفسرالاولىْأَنوكان،مناسبغعرهنا

بهئرحالذىالئفسيشوهو،اقهعند.قأواللُهمنبرجلرزقتأكاالحالة

وقد.)1(أاقهعندمنرجلاورزقت9:قالحيثالفقرةهذهسعديا

المعنى.بذاالاخرئالترجماتبعضأخذت

معنىالفقبزةلهذهتفسئرفى،ت!رثىاعطى2:24الخروجوفى

برضاسيرتأئرهيبدوهذاتفسيرهوفى)2(،ابرراهيممع"قالحيث!معا

عهدهـوذكر"المعنىبخفسالفبوىسعدياترجمهافقدق!بلهالعهودعل!ماء

.)3(بمويضوبوإسحقابراحيممعالذى

ذلكإلىبصرلمأنهرءمسعدبامنكثيرأيفتبسكانى8رانويبدو

تعطء:ااكلمةا3!ذواملكترجمفكلمةيذكرأحياناًكانو)نما،صراحة

تنبهقدوأَنه،مباشرةسعدياأَعمالعرفتدرشفأناعلىواضحةدلالة

عنعبارةكاناخمسةأموسىأَسسارأنوخاصةالتفسعريةأعمالهأنإلى

لمنفس!ةسعدياأنمنا)رغمعلىالعربيةإلىالعبريةمنللنصترجمة

)4(/بر--طتفسيرهوذا5عملهأنمقدمتهفىذكروإنما،ذلكبذكر

لهشرحص"ثمللنصترجمعهمنذلكبمداتبهعمالهبيزأ،للتوراة

تر-ت4(ذإلى!ايفطنرش!أنإلا،الكبيرالتفسعرعهأطلقالذى

هذهفىجاءمامعكثيراَاتفقفقدذلكومع،وتفسيرشرجمنهأكعر

.11الورصديأتفسير)1(

والمعنى،7091ان!ركلجيهاب،رصىوتف!يراونكلوصترجمةمعايوراةنوريهاب)2(

."الى....إبراهيممع"

سديا.تفير)3(

الخة.للأضارسديامقدمةانظر)4(
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هو!إءازبادةأونفصءتبهماأنأرأيهمنوكان،أليهبهاوصلى

اشخدامهكانهناومن.)1("اابسرعلىتخنىقدلحكمهذاتهفىمقصود

مخعلفة:بمعافالهلأداة

!؟ةا-)تحام

ى-وذالصالاداةهذهر:!يؤحموهنا،النصفىا،ت!توجدلا"قد

رفعندمافهـوولذلك،شهاتخلوالفللفقرةمعبنفهمسوءبفادىَ

إلىبالإةماة"الم!رف4بالمفعولتيت!4غحمنجده)2(أيوبفقرة

إذدالفبوكىسعدياترجمةخالفقدهناكانوإن"")3!المعكامضمبر

انقابوقد!ةفقالمفعولاو)ي!ستفاءلاسعديااععبرها)ذ،الفقرة

.)4(".نجبئجميعكاكالريح

-ء:!ةبمعنى،!2ِ

وأشارشرحهف!،ولمكانفى!مع"الحرفمعنىكثصراًرشىا-شخدم

رشى.ذ*()ْا)تكوبنفؤرةففىتفاسيرهفىالاستخدامهذاإلىكعيراَ

.)6((مع)بمعنىب،ذهاول"شارحاًالاداةالفقرةهذهحبصو

وام،الأَجاداءلىالفقرة!ذهقفسيرهفىاعتمدقدريةىأنويبدو

وزوتىخل!كأَعندماأنهيقولفهو،الإِطلافعلىالمعنىاضيارف!يوفق

)1(.151..TheJudaic Heritage. p

.11نععتىكالريحطردت"03:15ايوب)2(

(r)نعمتىمهلكةكريعطردت"بمعنىيخكون،11-69صرشىئفصيرمعالمقدتالبهب".

ذشابنيامينايةبالعبربحواثىبيةووصحهأخرجه،08صوثرحهايوبعفرتفير)،(

34:22مزاير،94:31لأضعبارشىتفسير:ايفاانظر90910لنشةبرباخر

.النرضلت!!غ،رشىأقمجث

.؟القعدشرجلعلحدلت"ا:4تك)5(

زوجىوخلقاللهضلقنىكدسا،اللهء:مثل!،والمعنى:رصىتفيمءاظمةالأسنار)6(

معه.ثزكمخنالحالةهذ.فىولكن.وحد.خلتا
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3؟س!فسنر-بهالذمم!فالمغنى)معهنشعركف!نناهذافىولكن،وحدهخلقنا

عذهفىافىفيصير"من"بمعنىتفسرأنالاولىْوكان،مناسبكيرهنا

بهئرحالذىالتفيزوهو،اقهعندمهنأواللُهمنبرجلرزقتأخاالحالة

وقد.)1(!اقهعندمنرجلاورزقتأ:قالحيثالفقرةهذهسعديا

المعنى.بذاالاخرئالترجماتبعضأخذت

معنىالفقبزةلهذهتفسيرهفى؟!رةىاعطى2:24الخروجوفى

بضفاسيرتاثرهيبدوهذاتفسعرهوفى)2(،ابراهيممع)قالحيثأمعا

!دهـ"وذكرالمعنىبنفصالفيوىسعدياترجديافقدة!بلهاليهودعل!ماء

.)3(!وجقوسبو)سحق)براميممعا-لذى

ذلكالىبسرلمأنهرءمسعدبامنكحيراًيقتبسكانرْىانويبدو

تعط.:ا11،لممة!ذدواعاسكسرجمتهكلمةيذكر(حساناَكانوإنما،صراحة

تنبهقدوأَنه،مباشرةسعدياأَعمالعرفقدريةفأناعلىواضحةدلالة

عنعبارةكانأ)خمسةموسسحأَسفرأنوخاصةالتفسيريةأعمالهأنإلى

لمنفمسةسعدياأنمنا)رغمعلىالعربيةإلىالعبريةمنللنصترجمة

)4(ب-بطتفسسرهو"ذاعملهأنمقدمسهفىذكروإنما،ذلكرذكر

لهشر-"ثمللنصسترجمتهمنذلكبعداتبمهعمالهلحييزأ،للسوراة

تر%!ة4(زإلىهتابفطنرة!أنإلا،الكبيرالعفسيرعليهأطلقالذى

هذهفىجاءمامعكسيراَاتفقفقدذلكومع،وتفسيرشرجمنهأكئر

.11الورصديأتفسير)1(

(O)والمعنى،7091ان!روجكناب،رصىوتفيمأونكلوسترجمةمعايوراةنوريهاب

!"الخ....إبراهيممع"

سديا.تفيم)3(

الخمة.للأضارسدياضدسةانظر)4(
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هنار:!فرهاحيث،اخوتهوخدماوفىالساغةالفقرةفىكم!الئرجمة

:يقولصعدياتفسميروفى)1(،اخوتهمعوخدم):فقالأيضأءصعبمهى

01،اخوتهءيخدآ"

من:بمهفا!،-3

المطلوبالمعنىمعيتفقوالذىللفقرةاالسيطالمعنىرشىوتححس!ص!

فقراتفىالمخعلفةمواضافىالأداةنف!معتبحأالنصمعتعارضدون

بماالابرقمعناهعنيختلفآخربمعنىللقارئ!ئعرحهاثم،القديمالعهد

سفرأةفى،دبنحر-كنظرهو-!ةومنالمفسرةالفقرةمعنىيمليه

:)الأرض:فيضول!منفىمعنىول4)ديعطىالمقرةيشرح21("العكوين

المعنىهذالعاكيدالمختلفةالأمثلمةر:ىبضربثم(3)"الأرضمنمعل

!!فيهاتفسرا)توراةمنأخرىفقراتإلم!بالإضارةاخعارهالذى

فىاانمبوىسعديامعيتفقرشىنجد9:92الخروجففى،منبممى

ت!؟مع!ءلىفقطاهمامهركزقدرءىأنويبدومنبمعنىهنا؟ولتفسير

إذاتجعنىشرطيةهدياصهاجمتبرهافقدن!65ولفىال!افإلىيفطنولم

.)4(،ال!ربةمنخرجتإذا5؟فقاله

،-4Eعند:بمعنى

:فيقول،بِلْهاأنجاءاالفقرةنصفىعندبمعنىأيضاَت!؟رشىويشرح

.)0(")خوتهكانمعلمابلمهاقومعندالعادةمنكان)

3:23أمثال،94:25مياأرفىالمعىهذاتكرروتد،رصىتفيرمعالكبرىالمقرا)1(

."الأرضمناهلكهماناهار"6:13نك)2(

.الأرضش:ثل،والمعنى.الابقالمددر،اظسةالأضار)3(

اظ!ة.موصلأضاراليوىسدياتفيرانظر)4(

رصى.تفيرحانلسةالأضار)5(
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س!:11ءم

المطلوبالمعنىتوضعحفىكبيرةأهبةمنللحروفماعلمناأنسبق

عامةبصفةوالادواتالحروفهذهأهبةوتتضاعففقرةأوجملةأىفى

تشبهوقد،الشراثعمنشريعةأوالعقائدمنعقيدةممسألنصكانماإذا

منسبقه!نذاكفىمتأَثراَتفاسبرهفىوأوضحها،الحقيقةهذهإلىريهى

وقىش!؟ل!داةبالنسبةمتعددةنظرفكانتوكما.واللغةالنحوعلماء

عنعلواختلاف،-الفقراتمنفقرةكلفىموقعهاحسبمعانب!ا

.اللامومنهاالادوات4لبقبرشىنظرةصانتحذ)ك،الم!ىفىالادخرئ

يسيهاالتىالزبادةأحرفأحدجتاحبنمروانيقولكماواللام

تهونةلاالأَفعالوالاءمماءأصولعلىتزادالتىأىأالخدبة!بالحروف

كازتوإن،!اوت!وناىاوالأفعال،ءا!تلكفىأصليةالحالةهذهفى

احروف-ناحبنمروانأَفردوقد.)1(أخرىمواضعفىأَصلعةت!ونقد

عليهأطلقا)اصعمناخا-لىاالبابو!وكاملاباباَاللاممنهاالتىالزيادة

المعافى4فيوأَ،ضح.،مواضعهاوذكرالزبادةحروفمعاقأكعرشلخيص)

ر!ىأنشكولا.ا)حرففي!اا)واقعالفقرةبحسبكللهاإختلفةا

ابنمروانمجهودات)لميجهليكنلمتفسيرهفىالعملهذالمثلتعرضعندما

بعد.ةحاسيتضحكعا،قبلهالمفسربنمجهوداتْأَوالشانهذافىجناح

"ول-:معلبمعنىاللام-ا

2(ة،اتعيبنواللتمثيفتدخل،الافعالدونالامماءفتلحقاللاماما)

-ط،مضلاءا!قاأخطأءاإذاأى)3(مناللاوفىجاهماذالمثومثال

63عىالمددرنفى)2(34-33عىنجاحبنلمروانا!مع)1(

."الثكخطاْالكاهناضطأإذا"4:3لاويين)3(
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..الاصمولكتابهفىاللامهذهوثرحجناحبنمروانذكروقد،الثعب

ايهإسبقهالذىالمعنىنفسبعطىالفقرةلهدهتفسيرهقرثىأنونججد

وأنها،الكاهنيرتكبهاالتىالخطشةنوعبعنللتمثيلاللامأنمنمروالط

الإشارةتجدروهنا،)1(انابرعامةمن،واحديرتكبهاالتىالخطيعةمثل

هنااللاماعتبارفىومروانرشىمنكلسبققدالضيبىىسعديا؟ن2الى

،صض!.)2!!الناسخط!سبيلعلى":قالجثوالع!ثبيهالععمعيلتفيد

علىةبمعنىاللام-2

بؤكدماإلىطرلِقهيعرفدائماًتجعلهرشىعندلغوبةخاسة)ذأهنااب

ومعوالق!صيرالنحوعلماءمنسبقه:لنمسعرشداً،ياللغةالديمنى.تفسير؟

أَوهذامعيختلفالأحيانبهضفىتجعلهكانتالحاسةهذهذلكْفإن

)3(العددلفقرةتفم!يرهفق.معهميتفقأَووالمفسرينالنحويينمنذإك

بمضيعبرهناومن"ذهابخهافى،له"كلمةتظهر؟الفقرةهذه(فى

تاخذولهذابالفهلمتصلةأوزائدة9له"أنالقدبمللعهد)"(المترجنينص

()ْ!عليه؟منىأنهاعلىبصرح!افرشى!ذامنالرشآوءلى،العهمعنى

الفبوىسعدباكانوإن61(1عليهمثل":قال!iله!:سثعرحعندمافهوْ

طبقأالبصيعل.وتفسير5.:الفقرةلهذ.تفصير.قفيقول:رصئتفيممعبرا!لعةا؟ضفار.)11

."الثعب!ةالأعظمالكاهنيخطى"عدماأنهللأجاد!

قدالفقرةلهذ.تفير.فىعزرأبنابراهيمأنكذ!يلاصظكا.قوراةصدياتفير)2(

.ذ!الىديرنبورجأضار.وقدمباضرةصدياتفيرنفساقتس

(r)لترضةركذ!-لوثرلمارتنالألمانيةجتينالزالىشرشفسكىيثير)4(ه:17عدد

.(الابقالمصدر-ضرشفكىانظر)القديم!عهديةالإنجليز

021صالابقالمددر،شرشفكى51(

."علههسثلً"له":سسىالىاقهتحيدثكا":قالحيثرصىلفيرمعافلةايهضارْ)6(

ليىأ-برجل!-يقدمصطنا.كفةوذريتههوصيكونبانههارونعنموصىالىتحدث

اطديثالىالمضافة،،لهمروُ،،له،ً،،لكلًفإنرهكدا.الى...هاروننلش

.،،،علبم!ًهانفبرنإن
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قورحمثلي!ونولاإ:قالإذقووحعلىلِعودالضصيرأناعتبرقد

خرتسىيتتاففهنا.)1("فيهموسىيدعلىالئهذزلكماوجموعه

.اللامم!ىقخصيرفىبمدهجاءوامنومعقبلهسعديا

ره4تفب؟ونوي!إدبلسبقهمنمعبتفقأَيراناًو:ىنجدذلكومع

للمضتكلمةفىاللامرشىدفسرا:14للتعنبةسترحهفقعنهمنقلا

الامات!ونوقد":يقولكتبجناحبنلمرواناللمعوفى)2(علىبمعنى

أخرىوبفقراتا)فقوةبهذهذ)كعلىواسعشهد)3("ءلىموضحفى

ألاماسعدباوبف-ر.عنهونقلهان؟رور"ىق،ثريرجحمما.)4(عدبدة

بى"ننتفاَؤ!دملواولاقتخديضوافلا.."ءلىبمعنىأَيضاًالفقرةهذهفى

قد-ناحوابنريةىمنحلاانشمكولا.()ْ"أَموات!مءلىيونكم

.اللاملهذهسعدبابتؤسبرتأَثراأونقلا

:(أَجلمن"بمعنىاللام-3

فىب!تافقدأَنهإلى4وينباللامحرفأَبضاًقفسيرهفىرشىوتتبح

م31فىالإماريةىبفسر)6(العددفقرةفقأخرىإلىفقرةمنءعناه

فىالقارئرشىبدعولا)7(!أَجلمن"معنىي!بهاحبثآخربمعنى

"ذااختيارهسببلهفيبررالمعنىبهذاهنااللامر:ىفسرلماذافىجرة

جميعتفسركماهذه"ل!م9تفسرأَنيجوزلا4إق":بقولهالتؤسير

ب*تبان)و%بكذالمثالامركاناوإذ،القدبمالعهد"فى1)واردة"ل!ما

Yanbelo Lakimلال!م"فسر-دقوبةلاشبابرشىاننجد"وهنا(A)

والمعنى.المصدرنفى،الخسةالأسفار)2(.لكوراةالفيوىصدياتفير)1(

91:2اللاويينانظر)4(48صاللمع)3( n،123صمr!:

1عدد(6).ليوراةسعديائفسير)ه( 7 : rt

.المددرننى)8(.رشىتفيرمعاظىصةالأضار)7(

رشى()
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هذهفىالمنايىباوزناهوي!ونهفعبكفوزنوالاأجلكممنأفهاعلى

)1(.!والفولجاتاالسبعبنيةترجمعهاكما!فاعل9وزنوليسالفقرة

(جل.منبمعنىاللامتفسعررثىعندتكرروقد

كاصاتهاإحدىفىاللاموجودمناحباناًالنصفىالفقرةقخلووقد

ا)ىالمواضعإلىر:ىبفطنوهنا،المعنىايسشقيموجودهايتحتمحث

الكا!هإلىأَضافهاالتىاللامهذهمعنىموضحأبذكرهاثما!لامفيهاحذفت

على)تدلول!3مةك!تياللامرشىيزيد)2(الخروجفقرةةفى

.)3(للبحرمعلبقولهوشرحهاالاتجاه

وأذالمثةاف!قرةامعنىفىغموضلممة311مناللامحذفعنينتجوقد

أَىونربلأَنر!حاول،ا)توراةابنصبتصلمثالذىوهورضىأننجد

بوضوحال!قرةفهممنالقارئيتمكنحتىاللامهذهفيزيدغموض

r6فىالمحذوفةرواللام)4(حزقبالفىكما Netnahَفىرشىبهيدهاولء

كانالذىالغموضبذاكفيزول()ْح*؟!ح؟ءطnhبقولهتفسيره

ومترجىمناقتبسهقدريةىيكونربمانفسهالمعنىوهذا،الممَرةفى

واقعبحمىرشىتأَثروكما)6(اللاآبوجودترجمهافقدعوزئيلبنيوناثان

قمرىداودتفسيرففىبمدهفيماأثرقدأنهنجد؟الترجوممنالمعنى

)7(تخييردونقبلمنرشىاقعرحهالذىالمعنىنفساقتبحسنجدهلحزقبال

16:43دt،14:14خروجقأيفأالمعنىهذاتكرروقد،021صصرضفسكى(?)

81:اrخروج)2(

.الفيوىصدياتف!ير:أيضأوانظر،رضىتفسيرمعراةالونوركتاب)3(

7-رصىتفسيرالمقدصةاليهب)5(32:02حزقيال)4(

9091فينا.يوناثانترجمة)6(

9091فيلفا.قمحىداودتفسيرالمقدتاليهب)7(
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تكل:ممعنىإلى-ا

كاذتخاصةبصفةالدينىالف!رمجالفىر:ىثقافةأن4فبشكلامما

إ،ودىاالدينىا)تراثمنعليهيحتمدوماتفاسيرهبفيلكتشصهدجدأواسعة

هذاعلىيفكبل!تعتمددِوردها.التىالآراءفمعظم،التفاسير!ذهفى

براهاكأَنهجديدةتبدوبصورةللقارئيقدمهافهوذ)كومعالتراث

اطدتهمعايعتبرأَنإلىيلجااباحعبناطعضجعلماذلكولعل،مرةلأَول

المة4اعلماءأَنإلىيخطنوا3وا،نوعهفىفريدأعملاوالحروفللأدوات

أَمثالطرشىقبلةبهاوتوسعواالصروفهذهبصثواقدأَذفسهمابهودا

جام-عمعجصهفىا)فاسىإِبراءيمبنوداود!اللمعفىجناحبنمروان

نءوتعدالمغةاصورةتصديدعا-هابخوقفوالأَدواتفالحروف.الأَ)فاظ

ببن4ويباهمامهبوا-هاأنإِلىرْىدفعكلاوذالمثفب،1ا)تعببروسائلأهم

الفقرةفى1)حرف4علبي!ونأَندِجبالذىالمعنىالىوالآخرا!ين

فطنجده"إِلمط،بمعنىء-ادةبتر-مالذدطالجرفصرف،4الم!ف-روص

4)وموضصاًا)نصسباقمعمتمضاًمعنىكلنأَكعررشىد،!خذقفاسعر

)1(4ابتفىأَولادهالعزا?نقبوليعقوبرفضحبث:3735نالع!وبةفى

رشىبثرحها"ا!اوبةإلىنالْراًابك!إلىاذفىلإق:وقولهيوسف

بببمالةإِذ"دائماًريهىوك!ادة،ابىءلىهـلابىالىانزل:بقوله

بمعنى"اللهفىم!صتخدمهإِلىتاقماوكثبراً:في!ولالمعنى"ذاْاختباره

أَحدءلىهتاا!ورإِلىااحرفترجمتهفىاءتمدقدر:ىأَنوو-دوءلى)2(

فىأونقلوسقرجىومو!هـا،إب"ودىاالدبىا)تراثمصادرمصدربنمن

رشى.تفيرمعاظمةالاْصفار)1(

عل.بمعىإلىتتخدمماأوكثير":المصهدرنفس)2(
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المصدركانوإِنالفبوىسعدباتفسبرءلىأو)1(الفقرة"ذهترجمعه

4.مفنفسهسعدءااتعباسالار-ح؟لا-خمالهوالأول

المصدرينأحدءنءلىبمعنىإلىذفبرهاقتبسقدرشىوإذاكان

قالصثأالعدد)2فىالمعنىب!ذافسرهامنأوليععبر4فإق،السابقبن

نأحبنفى!معلابمعنىسعدباترجمهـاب-نما)3(الارضس!انءلىمثل)

.)4("إلىبمعنىتترجمهاالقدبمالعهدترجماتبقية"

أَجل:منبمعنىإِلى-2

بهذاوهو(إ)ْأ-لمنبقو)4هناإلىر،ىفسر"ا:5قحمياوفى

،ا)قدبم)إمهداإو-ودةاخر-صاتامعظمضالفقدإلىالجراكفسيرلحرف

صموئبلفىكماتفيرهمنأضرىمواضعفىعندهذلكوت!رر

02:43الاول

:لياءا

تكونفقد،مقصودةمعإفارشىتفسيرفىكذلكالباءولحرف

فقرهفىمعناهاعنبختلفمعنىتعطىالافقراتمنفقرةفىاداء

النهرفىا)كلمةمن4محذوةأوناقصةالباءهذهتكونوقد،أخرى

.في،!لمجعقدأَخىطاءمنبذلكويضخلصسشىفيضبنمها

1884شةبرلين.!وراةاونكلوس.رجوم)1(

ا،:14عدد)2(

الابق.المصدر،الخمةالاْضار)3(

علىلمحعنىإلىرصىفيهافركثيرةامثلةوفادُ.202صالابقالمصدر،شرضفكى)،(

11:32أريا،23:8حم،14:31عم:المثالشلعلى

1882صة12%المقدتاليهب)5(
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ناقصة:الباء-ا

)1(1(محذوفةالكلمةبدايةفىادتخدمةالياءتكونقد"أنهرثىلمجرل

عتدهارأىاهذانؤكداىاالأمعلةمنبالعديدالقولهذارشىوبدعم

نجد()2"1)000الرببىيتالمكانوسىمذبحاَهناكوبنى":ففى

.)3(اناقصاا)-إءحرفبزيادةالفقرةهذهسثرحرلةى

حرفةيهايظهراىاالفقراتمنبالعديدالمعنىهذار؟ىوبؤكد

وبضرحا،حذوفةاباءاذجد42:16تكفىكماال!لمه"فىذاةصاًالباء

.)4(دافرعونبيتفىمثل:بقولهالفقرة

خط!فىالوقوعمنمنعاَالناقصالحرفهذاإجمادةي!ونوقد

منبتخلصوبهذا".)6(الياء!ميفحيثرشىفيشمرحها()ْنحو!

حالةف!اسمحمصتخدمةالمفرد4احافىلصفةالمناسبءيرالاستعهال

الشائعةوا)تر%صةالسسعيبةا)ترجمةتجاهلتهاحالةوهى،الجمع

.)7("الفولجاتا

اءاصاتامنكلمةقيلا)باءحرفلإقحامرشىيلجاكانماوعيراً

.)8(نحويةاخطاءفىا)وقوعمنمنعاً

أَجل:منبمعنىالياء-2

6:3زكفىر!ىفرهاكماالنصفىالسببيةمعنىالباءت!طىوقد

رشىيعودثم.)9("آدمأَجلمنت!ىآدمفىا-اءابجعلبفسرهاا:ة،و

(1)ْافقرها)نفرتفسيرهيكملعندءاأَجل،منتعنىهناا)باءأَنلعؤكدكأَنما

.المصدرنفى)3(791.التكوبنضر،الكبيرالنور)2(35:7تك)1(

9:اميخا)5(.المصدرنفحى)4(92::2اصم21،:22تث:وانظر

73:مزاميرانظر(A)402المصدرص،نفسضرشفسكى)7(1091المقدتالكتب)6(

.المصدرنفس1()..رصىتفبممعالخسةالأضار)9(9:25،دانيال21
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فى!ياتعنىجركحرفالأصلىبمعناهالباءهناالفبوىس!ديالمجسربينما

وفىهناا)باءيعتبررشىوظل،الا"%سىالترجماتبقيةهذافىوذبعه

يا.بسبب))تعنىب،ئها9:71نحمياو51:21ودانبال241:8مزامير

:اواوا

دلاإةمنتعطيهوماا)ف!رةفىبموقعهاريهىاهتمالتىالحروفومن

مئها:تفسيرهفىمعانبهاوأَوضحرشىوقتبحهاا)واوحرفالمعنىبهايتم

:4شرطبإِذابمعنىا)واو-ا

.)1(41بالشرطإذابمعنىهناا)واورشىفسر"01:91اللاويينفق

أَرادفكأَنهإذاؤ!ىالعبربةفىالشرطأَداةبإِضعارالث!وطتفيدهنافالواو

المعنىوذلك،ذ)ك!حسنفهلأكلتإِذاالفقرةلهذهشرحهفىيقولأن

عندمااللمعكتاب"جناحبنمروانضمنهماهورشىإِ)يهذهبالذى

وتحتاتمعهامضمرةإذاوتكون،للشرطوتكون!:بقولهللواوتعرض

فإِنتقديره")2(حزقبالفى:قولهمثلال!لامب"بتمجوابإِلى

أيضاًأفيوىاسعديافسروقد.)3("لهمأَقولذاما4جواباسمهمالىقا)وا

ا)زكاةأَكلتفاو...ا:قالحيثالفقرةهذهفىال!ثرطبمعنىاواوا

نءمروانأَثبتهكل!أَنشهفيولا)"("اللهعندذإكيحسنكانهلالبوم

سعديا.تفسيرفىجاءبماالاثنينتأَئرإِلىبرجعرشىفسرهاوماالواو

:ارللاختب(وأَ)بمعنىاواوا-.2

أواوانجدالمفسربنبمضوعندالقديبمالعهدترجماتمنعيروفىْ

أَ-ياناًبفسرهارءىأَنإلا،النصوصأَغلبفىالعطفواوأَخهاعلىتفسر

3:32حز)2(.جيداأكلتوإذا:والمعنى،المصدرنفحى)1(

.للترراةصدياتفسير)4(اهصا!ع)3(
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:الفقرةرشىضرح)1(الخروجفق(ذاكأوهذا)الاختبارمعنىلعفيد

هذاتفسيرهفىوهو)2("ذاكمناوهذامن:الماعزومنالغنممن:فقال

هوواحدجنسمنأنهماعلىماعز،غنممنكا!اعشباريمكنأَنهيقرر

ايهوديةاالشريعةأمورمنكأراًيسهلالتقريرذ)كانثكولا.اةالشب

فىأَيضاًاواوايفسروهو.وغبرهاالقرابينبط!وسبتعلقفيماخاصة

إمما:امهوأَباه:بفو)4)3("يموتموتأامهوأَباهبضرب!ومن":فقرة

إذامابىينويفرقا)واوهذهعلىكثبراًيركزرثىوذجد.ذاكأَوهـذا

بمسائلتععلقالتىالا4مورفىخاصةوبصفةللعطفأَوللاختبارحانت

فىذلككانسواءخاصةأَهميةمنذالمثعلىبخمرتبلماا)-الوفىيةالشريعة

يضوجالذى"أ66َيباموتتفسيرهفقا)تلمودأوالقدبمالعهدنصر

أَو9رقولههناا)واويصثمرحريهىنجد)"("بريدأسثترىاوامراة

أَوحصد9:بقولهرشىيشرحها"وطحنحصد«فىوكذلك(»اشترى

.)5(1(ط!س

اليهوديةللشريمةالا"ولىالعصورمنذتشكلكانتا)واوهذهانويبدو

المنيصتبعأءنهايقصداذاوهمعناهانفسيرحولعةالشربفقهـ.اءبينكلشيلمة

هذهناقشاقدهايلوببتشماىببتمنكلانجدا:اينيروبةفى"

عطفواوأَخهاعلىالفقرةهذهفىشلىبيتفرهاحيث.)6("4االمش!

علىفسرهافقدهلإلبيتأَما،الأَح!امفىتشددمنعنهعرفلمانظراً

.متشددةجامدةالشريعةت!ونلاحتىالاخعبارتفيدانهـا

.المصدرنفس)3(."ذاكمنأوهذا"منراةالونور)2(ه:21خروج(1)

.171ضبت،المصدرنفص)5(661بوتناشيميطر.المثنا)4(

702صالمصدرنفس.ضفكىصر)6(
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لكى؟،أجلمنبمعنىالواو-3

بفهم-سماالإِختيارأوالشرطءبرآضرمعنىالنمىفىالواوتفيدوقد

رشىفسرفقدهناومن،بالنصوارتباطهاالمفسرةافقرةاالعامالمعنىمن

(.O)اخا...ي!ونلال!ىالعدد":ةوله)1(فى.أجلمنأول!ىبمعنىالواو

منسبقهعمنأَحباناًاو)اوقفسيرهjيخشافرثفأننجدهناومن

ا)داخلةالفعلزءنلتغبمرأوللعطفيعشبرونهاماغالبأ،الذينالمفسرين

القلبواوأَنهاعلى)3(الاثالفىالفبوىسعدبافسرهاكماعليه

قابالالاش4صيهمنالفعلزمنعندهالواوكيرتإذ.)"(أفوجدتكا

با)قاممىا)واولترررك4اللغوبالوجهةمنسليمةوهـى،الماضىإِلى

تعنىأنهاءلىرشىلفرحهافقدذالمثومع،المكمألفعلىلدخولها

.أجدكأنأجلمنأو510(1أجدكل!كا9

:لأن

3،آ-دد!ونتلفقدمعنىمنأَكعر)نعطىتفاسيرهفىريصىوب!ثرحها

شحعونبق!ولكما،الررفلهذامعنىمناكثرالعلمودوبطى"الاَخرعن

:بمهىتا"قفهـىاستخداماتأربعفىتستخدم"كىبانلاقيشابن

.)6("لأَن،لكن،ربماإذ

يقتصرلاولكنهالأَربمالمعاقهذهيستخدمقدرثىأننجدأنناإلا

يعطيهماأَننظرهوجهةمنفيرىالنصفىبماكللتزماًي!ونفهو،ذلكعلى

و!والموجردةللفقرةالمقصودالمعنىمعيشناسبالذىهوللررفمعنىمن

ه:17)1(عدد

7:51أثال)3(

رصى.تفيرمعجدرلوتمقراءوت)5(

رشى.نفيرمعالخعةالأضار)2(

1884باري!.الحكةطلبكتاب)4(

702ص!ئرشفكى)6(
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هذاعلىسارأَنهإلاالمفسربنمنكيرهمعيتفقاويختلفقدذ)كفى

المعنىإلىأقربي!ونوماكلهبالنصاحساسهعليهيمليهحسبماالمنهج

.ةللفقرطليصبا

:إذابمعنىلان-ا

المعروفةالاستخداماتمنواحدهوالشرطلتفيدعىوا-تخدام

الذىللموضع!ى8راختبارانإلا،ذكرهتمَدمكماالعلمودعصرمنذ

ر:ى4بينفردربماالذىهوالشرطيفيدبمالها،وتفسيرهكىفيهد!و-

نرىأنهاعلىبشرحهارشىنجد)1(الخروج،فق.المفسرينمنغبرهعن

لأَنيوجدإنه9:بقولهالمعنىلهذااختيارهسببعلىوبؤكدبل21(إذا

ذلكأَنالسامعأوالقارئتعريفبذلكقصدانهشكولا)3(،إذابمعنى

افوررةا"ذهوتفعمبره.الشرط)تفيدلانتا!ققدوإنماشاذاَقنمسيراَلجمى

اللهإلىا)سلامعليهموسىفي"يخحدثالذىللنصالعامالمعنىمعيتفق

ءذاكانوإذا،معهفليكنالشعصهذاعاىرضىقدكانإذامنهاَطالي

و!ا)نصمعنىيمايهبمافإِحساسه،عنهويعفوفليسامحهعنيدأالشعب

.إذابدعنىهنا"لأَن"يفسرجعلهالذى

:أنمخافة-أَنخشيةبمعنىلأَن-2

وكمعلماتبالنصالدينىإحساس!عنيدافعاخرىمرةريهىويحود

الإِحساسهذاينقلأَنايحاولايهودىاالدينىوالعراثا)يهودبةللشريغة

الم!اقءنمعنىأَىتحمللأَنانبشبرلافهـو.القارئإكب"!شعرالذى

ماضطإِاقترافمناتحذيراتعنىانهاءلىبفسرهاوإِنما،ذكرهاالسابق

الح!ة.الاْضار)2(34:9خر)1(

،إذامنبدلالاْنتوجد:والمعنى.المصدرنفى)3!
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فقرةيفسرفهوولهذا،بأَكملهالعملجاععنهينتجقدالحملفى

ا)تحذبر)2(.مغىتحملالتى،انخشيةهناتعنى"لان"بمان)1(الخروج

أَبصاً.المعنىهذايصيدبماسعدبافسرهاوقد

:الذىبمعنىلان-3

الدد!والإِحساساللغوىمستخدماًالإِحساستفسيرهفىر:ىويستمر

عاملا3مماوأدوااللغةمنمتخذاًجنبإلىجنباًمنهماكليسيربحبث

أَندون،ا)خفسبرمن4يبتغبالذىالهدفإِلىا)وءسلفىلهمساعداً

،مهىمنالفقرةتتضمنهبمايخا!انودونالطريقعنبالنصينحرف

يصلانعندهالمهم،أيراناًما!)وفغيرأداةأَولحرفقفسيرهكانولو

)3(!ا)عدد!:لفقرةشرحهفىنجدهولذلكمناسباًيراهماإِلىالنصبمعنى

الأَن:انتفسيرهفىفيقولالذىالموصولاسمبمعنىهناأ"لانشرحقد

اسمبمعنى"لان"استخداميبدووقد.")4(الذئبمعنىلغةتستخدم

العامالمعنىأَنرأىقدريىأنالاايعبرىالنحوفىمضطردغيرالموءسل

هذااستخدم"كأأَولريةىيكنولم،الايىشخدامهذايقتضىللفقرة

:قالحيثذالمثإِلىوىالفبسعدباسبقهوانماالدينىالنصشرحفىالمعنى

منالقومهؤلاءأَصعدتالذين،صيونالمصذاكفيسمعدتهمول!ىقال9

.قبلءنسعدبا4كتببماتأَثرقدرءىواعل.()ْ"بقدرتكبيتهم

:ريةىكانأَيهم

اللغةمنموقفهكانكييفراىأَنبمدرشىقفابرلقارئوبحق

14د-قخاصةلصفةفيهاوالأَدواتالحروفباستخداكلاتيفعلقفما

.أنخثيةبمعنىلغةيهنتتدمأن:والمعنى.الخسةالأضار)2(02:22خر(?)

رضى.نفيرمع"اشالاْضار)4(عد)3،

.الفيوىلحديابالعربيةالوراةتفحير)5(
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والأَدواتالحروفلهذهاللغويةاستخداماتهفىرشىكانهل:يتساءلأن

ناقلا؟أَم؟متأَذهـأأَم؟بتدءاًتفاسيرهفى

تفسبربتضمنهماخلالمنأنهالقوليمكنالفاؤلهذاءلى4وللاجاب

ومعا-مهااللغةأقرضهامختلفةمعاقمنالتلموداو3القدبللعهدسواءر:ى

المفسر-بالنصالدبىوإِحساسهاللغوىتفاعلهخلالومن،عصرهحتى

،وأدواتحروفمنتقدملمااختارها2التىالمعافىلتلكمبتدعأريىيكنلم

قدسبؤوهالذبنا)يهودوالتفسيروالنحواللغةعلماءأَنلناوضحفقد

وخاصة،مؤلفات!مفىمكاناًلهاوأفردوا،والأَدواتالحروفهذهفىبحعوا

آمثالبكدادفىسواءالإِسلاميةالاُمة!راقنبءا!فواالذبنأولثلمث

أَو)1(سبقهومنجناحبنمروانأمثالالأَندلسفىأَوالفيوىسعديا

الفبوىفسعددا.بهاوتأثرواونقلوهاالعربيةالمناهجطبقواوالذبنعاصسه

يشرحكانفقدوصرفهابنحوهاالعربيةاللغةترجمتهفىيستخدمكان

منالمطلوبالدبىالمعنىمريتفقالذىالمعنىفيهـامعلإاًالحرفالفقرة

المعنىإِلىدشرأَومكاناًا)حروفلهذهيفردلموإنكمفسرنطرهوجهة

ولعلتفسبرهفىرشىفعلكماا)توراةلأَسفارترجه-"فىلهااختارهالذى

إفاضةأَوقحلإلدوناضرىإِلىلغةمننص"أينقلءان4أفىإلىيرجعذلك

.الثرخفى

هذهأَناقالمهطهـذهاختيارهفىمبتدعاًيكنلمرلضىأَندؤكدومما

أَنن35ا)قدبمالعهدمنعديددفقراتفىوجدتقدنفسهاالحروف

31وتفسبرهمنمواضعهافىر:ىذكرهاالتىعبراخر!معاقتعطى

ذالمث.أمثلةومنب،أكملهاالفقرةبفسهريكنلمأَحبانأبلبسمرحها

5َ4دةL.،للفاسىالأْجروناان!)1(
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:)1(لارمباالطباخينرئيس!وأخذ:فىاللام:أولا

ولا4بمفهولواقعهناارمياأناذ)2(المفعو)يةأداةبمعنىهناتفسر

ذقط.جركحرفاللاماءتباريمكن

دفسر31!)3(اخا...معس!رهفىشطكلاسرائبلبنووعس!ر)وفى

سعديابوفقامكما،ا!رةهذهفىلجيوشهم،لجنودهمفىاللامرشى

ل!لإسرافبنووينزل:ةالحيثعلىبمعنىهنااللاماءشبارفىالضيوى

بممنىت!صرهنااللامبينما.)4("جيوثمههاعلىمركزهفىعسكرهفىةط

)0(8
بو،ق)مسعدباكانواذا،لهالتابمالجيسثىحسبكلاىأحسب،

فىافىبمعنىالفقرةفى!9ءلىاعتبارفىأصابفقداللامتفسيرفى

مابلالامارشىبفسرلم4:092العددوفى.!مركزهفىعسكره

اتفسير.باب،كَملهاللقمَرةبتعرض

:)6(ث!مصرا7ًباؤكنزلرجلاسبعبنفى9فقرةفى:ثانباً

)افظرةر؟ىبتعر.لى)3ذاكومع)7((مع)اإعيةتصدهناا-اءفا

فى.بمعنىالفبوىسعدبافسرهاب-ذمابا)تفسيربإكملها

:)8("مصرأرضفىعبدأكنتأزكواذكر":وفى:ثالثاً

أَزكواذكر":ب!و)4الفبوىسعدياوفسرها"لأَن9هنارشىيفسرلم

أَواإطلوباإمنىاتهصبراهذابؤدىوقد"...بمصرعبداًكنتطالما

11،ىون3في)9(اظرفيةاممعنىهناتفسرأَنالأَفضلولكن،منهيقترب

الخ....مصرفىعبداًكنتعندكلاوقذكر

25:اعدد)3(633صا-،:وشانابن)2(04:2أرميا)-(

.درالم!نض،ضوشانابن)5(.الميرىلعدياايوراةتفير)،(

.المددرنفس،صرشانابن)7(01:32تث)6(

.المصدرنفى،شوشانابن)9(ها:15تث)8(
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:24:11تكوفى:رابعاَ

بينما7،الفقرةفى،إلى)معنىالىيرصرلمأيضاَتفسيرهفىرشىفإن

زمئْأَنهاءلىسعدياوترجمها.بجوارأَو)1(عندانالم!ظرفبمعنىهى

أَرضاً.اظرة-ةافتفيد.منقريباً-قربعنيقصدولعله!على)

تعرة!اىااحروفابمضإ*اقالحصرلاالمثالسببلعلىأَمثلةتاك

كانالناصةهذهفىريصىأنتقولتستطعأنمن!اوالتىتفاسيرهفىلها

بثىءبتأَررأَنلانسانيمينولا،ناقلاأَومبتدعأمنهأَكعربالسلفتإثراً

ةالمغوباااماقبتلكرتىفتاذرو"ذا.4بالإِحساسعندهانعدمطالماما

اللغوى-سهمدىءلىدلالةلمجطجاانصاف!وموقفها،الحروفلبعض

.اللغوب"وثقاؤته

والفكل:رشى

متأَثراًكانوالأَدواتللحروفالمختلفةاسعخداماتهفىر:ىكانإذا

-حدداماتالاس!ذهءقكضرفىالسلفأَثراقعنىوأَنهمبخدعاًمنهأكثر

أَ-والفىإلأالمشروحةالفقرةمنالمطلوبالمعنىءاحاالتامةمحافظتهمع

هذهقالمعنىطوعقدكانوإذا،ذكرهاسبقوالتىفيهايوفقلمقلإلمة

فىنجدهةلإننا،4لددالدفيالنصولخدمةللتفسيرتب*اًالاستخدامات

ا)نحويينمعفب"يقفأنبحاول7خراتجاهايتجه4العبربللأفعالمعالجته

.المساواةقدمعلى

ؤوردهـناومن،امبرىاالنحوفىالمسائلأعقدمنعامةبصفةوالفعل

اقواءدابمفلىتفاس-رهفىيضعأنو-اولملحوظأا!!ما!ا4ًبى8راهتم

اتحوخهودراس،ناحبةمنالدبىالنصلروحفهمهعلىالمبنيةالعاتجة

.المصدرنف!،سوضانابن)1(
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تتضهناقديماالعهدعلىفشروحه،أخرىناحيةمنوفهمهالعبريةاللغة

زمنه.حبثمن:مختلفةجوانبمنالعبرىللفعلمعالجةخاصةبصفة

والاوزان.المخعلفةالفعليةال!خ،الضعفةوخاصةالفعلجذر،وسشتقاته

شروحه-فىبذكرهاكانجانبب"ملاحظاتجانبالى!ذا

فىرثىاذارهماكلفىللبحثالمجاليتسعلاقدالدراسةهذهوفى

اوردفأنااولذا،مسعقلبحثإلىتحتاجفإنهابالافعالمتعلقاًشروحه

الجذورمعتعاملومميف،الفعا!جذرإِلىنظرتهعنفقطأمثلةهنا

ش-رإلىناقصةأصولمنهناكي!ونقدوماالثلائبةوالجذورالثناذية

.زمت-ةصيغةمند1كترالفعلصيغةواحمالالفعلأزمنةوكذ)ك،ذلك

الفعل:جذر؟أَولا

متمكناً)1(ش!يأمفسرأكانب،نها)يهـودبةالأوساطفىرثىعرف

مختله-4أَذحاءمن1)يهودا-4إوفدحتىفيهامفتيا4َاليهوددالشريعةمن

اشرحافىالمفضلر:ىمنهحوكان:وبفبهميستفعونهلفرنسامجاورة

للفقرةا)حرفىالمعنىتوضيحعلىيستومالذىاليشاطمنهجهووالتفسعر

اضطرإذا.إلاالدراشإلىيلجأولا،للنصالعامالمفهوممعبتفئوالذى

لنش-دممَدمعهفىكماذاكإلى4نببالدراشفسرفإذا،ذلكإلى

للبئاطط:قاًتفسرهـايستقيملامافقرةأنوجدإذاوكان.)2(الاناضيد.

منارغموبا!أبضاًذ)كإلمطر"ى4يبالدراشحسبتفسيرهامنولابد

ين)مأَنهإِلا،ا)يهـودبةالتقليدبةبالطريقةففسيراتعدةوجوداحمال

المفهوأ4علإيغمضكانوعندما،لاضصابسيطاالمف!ومإلى/ب!أقرجمهاإِلا

)1(014..TheJudaic Heritage p

نأمنالرغموعل،البسيطالمعىعنالمقراتخرجلا:والمعنى،الاْناضدلثيدرصىمقدمة)2(

ونظمها.مواضعهافىهذهتوضعأنمجبأنهإلالمواعظبأقوالهمتحدثواالأنياء
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لنفسهيسمحلمولذلك..الأجادافىاوارداالتفسيرإلىيلجاكانوالمعنى

.)1(،النصحرومعيتفقلاتفسيربإِجازة

ة،و!اإخىتلصة4ايبوأساالنصكلماتت!خفىدقعهكانتهناومن

باستمراريبحثانهنجدالفقراتمنمقرةأَىفىللأَفعالمعالجعهفى

عندها)نصوءرأَهص!ةإلىيضيف!افهو"بالشرحويتتجهالجذرعن

شرحوفى.)2("لمماتا)3بغضهجاءحتىالنحوىوبخالْهـالصرفهافحصه

ن!اجذوراهذهاجبعار:ىأَنبحسئرالؤاكانالأَفعاللجذوررشى

:نحيتبنا

اىاالمغودةاؤقافتهءلىذاكفىيصشمدوكان4لغوبنحوبة:الأُولى

ذالمثكانسواءعابهمتتلمذالذبنالمغةواالنحوعلماءءلىفيهااعتمد

سروقبنمنا-ممنكل)فاتمؤعلىكاعمادهمبايفرغيرأومباشرقبطرب

.ايرطبنودوناش

،أوعظبةااديفةاالنا-يةوهـىعندهالأَهمهـىكانتوربما:العانب"

ن"اقارئابعنىوماذا،الفعلفىالجذرمعنىأَهميةاحبانأيوضحكانفقد

ا)رباالله-رملماذالهوبوضحا)قارئبظأنأَرادماةلاذا،الجذرهذا

.لدخأَوعض:بمنىأَنهبجد:*ءك!؟وهواربااجذرءنيبحثفهو

ا)رباأَنيعتبرإِذاربااهذامنالقارئى8ربحذرالمنطلقهذاومن

ء4َ

ءاث!اناادءةأوعضةبثبهاويعضالذىهوالمقروضالمالعلىالماخوذ

اوةتارور45أَقإلاالمدغةابهذهابدايةافىدِشعرلاربماالثإانفضحية

)1(

()2

Shereshevisky, EZRA: The Significance of Rashi' s Commentary

6391..65..J .Q R".
914..TheJudaic Heritage p
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وبضمن.العضةهذهخطورةبمدىيحسجسدهفىالسميسرىوعندما

ت)1(المعنىهذاتفسعرهرشى

هـذايا%ذعندماإطلاقإًشمعرلافإنهبا)رباالماليقترضالذىوهكذا

ءبشأالمالوبصبحالفالْدةتنموعندمابا)تدربجولكنه،لدغقدأفهالمال

المتخفى.الثعبانلدغةلدغقدأنهتمامأسعمعرعليه

لأَهدافا)نحوبةالناحيةمنالافعالجذورفىللبحثر!هىوتعرض

اتم!واعاإىوببنَببنهوريطوااباحثبنابمضشغلتلغوبةأمكانتدينية

لبذورمعا)جتهمافى)يرطبنودوناشمسروؤبنمناحمالأندلسيبن

الثلاثةلاء!رموةفهووما،ثلافيةأوثنالْبةأمأَحاديةهىوهلالكلمات

ا-روفاهـذهوهـلئجهاءلامهاوالتىنونأَوألففاؤهاا)ىالأفعالمن

13!روقبنءخا-3بان"أقوكاإلىواقتهوا.الافعالاصولمنأَصل

ذفى-لىذالمثفىاتبحرشىوأَنامة311أضولأَحدتكونالنونأنيعخبر

ذلكءلىواستثيد.)2""خرفاًاصلإاًانونايضبرلمإذالمنهجهذا

3تمحأتفسبرهفىرشىكتبفقد،)3(الخروج:لفقرةريهىلضفشر l*أ

.)1(الفعلجذرومنأصليةالنونإن!:يقول

-رفاععبارفىسروقبقمناحمتبعقدردىأنانجلندراعتبروقد

في!اوالنون:رش!كقولالجذرمن)يسبضنتبداالتىالأفعالفىالنون

لدكةمثلتعتبر.الفاثدة.الربا:والمعق.رضىتفيرمعالخروجضر،ايوراةنور)1(

،را!أمالىيصلحتىفبأةمكاكاتورمحقبهالمرفلاقدمهفىالإنسانيلدغالذىالثعبان

ته.أزوتزداد;Wدتهتتراكمانإلىيلاحظهولاالإنانبهثعرلالرباوهكذا

(Englander,Henry: Grammatical Elements and Terminologye in (r

Rashi' s Commentaries, Hebrew Union College Annual, Vol. XL

3691.374.05

.الجذرومناصليةالونأنفاويقصد)،(22:-3خر)3(
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فإنهأصلأوأساستعببريسسخدمعندمارشىان9أ)باحثوقال،أ!ل

ا)تجبيرهذافهمهفىأخطاقدانجلندرأنويبدوث!)1(.ناتصأصليعنى

لسببين:رشىعندالمذكور

نقد!منتقسيرهف!كشبهوماللققرةرثةىتقسيريكمللمأَنه:الا!ول

الجذورفىأَساسيةالنونهذهأَنإِلىالنهاقيفىيم!لىأنإلىمناحملرأى

بصبحيرقكلصم!لمةالنونوأَنdibberمثلفعلوزنمنالفعلوأن

.انجلندرإ)يهذهبماخطابوضحوهذا)2(حزقيالفىكماالقاعدة

ولقد":بقولهلرشىآخرمثالاذكرقدنؤسهانجلندرأن:الفافه

3)3رشىقسر Tama)ناقصةوالتاءأصلالميم:يقولر:ىوحتب

تحتر!ىوضعهماكماالصجمغتينهاتبنمناحموضعوود.الخ...

1جذر ، أَنيعتيررشىأَنإِلىذلكمنبقصدكانفى)و!saM)4،كا

ل!هـحسبجذرمنلأَفهاأَصليةغبرأَيضماًأتاء؟اوأنناقصأَصلالمم

ا)سامخحرفهولممةا)2جذرأَنقولهحسبذلكقمعىمناحمرأى

أَصلرثىتبيرأَنيىضض!4ومف،رشىإِ)-4ذهبماذلكو)يس،فقطئ!

إذاالأصلىالجذرإلىدائما4ًيبرشىكانإِذناقصأصلأبداًيعىلا

)5(3:17ناحومقسركماالحالاتبعضفىيسقطكان

التحوىمف،جهبتحكانأنهبمناحمتأَقرقدرلةىأَنيحنىولا

ارء3اءلىا)رأىفئمعهيختلف4اذمرةمنأَكثرحءسفقدباستمرار

فىودوناشمناحموب-نرئىبينفىائماًيربطونابىحثينبحضأ!من

.Englander,Henry..374.الجذرمنليىأوناتصاصلاى)1( p

؟374صالمصدرنفس،انجلندر)،(!58:9الاْمثال)3(3هحزشإل)2(

.9091صنةفيلنا،7-المقدتاليهابات)5(

اساسية.الألفاكبرحيثAsok.لكلمةنفبير.ق4:2إقمكْ:ايضاانظر

رشى()
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كتبماعلىرشىلاطلاعنتيجةأنهنقولأنناالا،مختلفةلغويةنواحى

يجبلاولكن،آراءمنأورداهماببعضتثبعقدالنحوفىالعالمانهذان

تفسيرهإكمالعا!جاهدأيعملقديركمفسرباللغةرشىاحساسنغفلأن

الأفعالأناعشبارهفىمناحمت!خهـقدكانوإنفهو.نواحيهجميعمن

نأر:!يقولإذنزل،جلس:مثلفىالجذورثلاثيةواوفاؤهاالتى

علىوبفلب.أخرك!مواضعفىخالفهقدفانه.)1(،افيهاأساسيةالياء

بهانادىأنسبقوالتىالافعالفىالثلاثىالجذرنظريةاتباعرشى

العبربةالافعالل!لبحبوجالمعروفالفاءىداودبنيحيىزكرياأبو

إلىالا"صولبمضإرجاعهمنمناحم4بنادىماعكسعلىاستعناءدون

الأفعالمنفعليكونلاأنهأقول":ذلكفىحيوجفيقولثنائعةجذور

وأأشباههبعضمنهنقصتقدي!ونأنإلاحروفثلاثةمنأقلعاكه

وكذاكذاأصلهوكان،محذوفأوناقصفعلهذاحينئذيخقالحذفت

)2".،النقصانذلكمنويعوضونينقصونالعبرانعينلان،وبرهانبدلعل

للافعالالمخشلفةالصبخبذكر02:اللخروجتفسعرهفىرسدنجدولهذا

ىأ،لحيهاثالعاَحرفاَخرج،جلس،نزلالأفعالفىالياءأنإلىينبهثم

.)3(الجذورثلاثيةأضها

+،+

)1(.Englander,Henry: Rashis View of the Week Ayin and .F N. Roots

.HebrewUnion Annual .V VII. .p.304.0391 Ktav Pub. Hause
6891,New York

حروتذواتالأفعاليهاب:مجيوجالمعروف،الفاسىدداوبني!زكرياأبو،حبوج)2(

7918لدن.بريل،اثملينذواتالآفعالوكتاب،افي

رضى.تفسيرمعالخسةالأضار)3(

ط!غ!ول.النعلقرصىورأى،2:01خرننير:أبضأوانظر



-323-

الفعل:أزمنة

،تفاسيرهفىالأفعالوجذورال!لمماتباصولرشىاهتموكما

بالصيغاهتمكذلك.اوعظىاالدينىا،منىوب"نالجذوربينأحياناًوربط

علىوساعده،تفسيرهخلالمنللأزمنةكثيراَوتعرضللأفعالالزمنية

لغته،ءلىوالوقوفالنمىكلماتفحصفىدقةمنعنهعرفماذالمث

بعنوهن،4العبربالأفعاللأزمنةالصحيحةا)وظائفأدركفمَدولذلك

توضحالتىالثابتةاللغويةالقواعدبعضنجدنسعطعأنا)نفسيرثنايا

نأبعدرشىنجد)1(التكوينلفقرةشرحهفق،للفعلزمنبة!يغة

وكيفالفعلزمنفىاللغوىرأيهيذكرالمفرداتلبعضالمعاقيوضح

عندالفعلزمنأننجدذلكومن،شرحهخلالمنالزمنهذايتغير

الحالىفالزمن.الفصسياقعنهيعبرالذىبالحدثدائماَمرتبطرشى

أحيانأدستخدمقدالمستقبلوكذلك،المستقبلأوللماضىيستخدملد

يعطىهنافرشى(I"الخروجفىكماالنصفىالحالىالزمنعنللتعبير

ررةوقداحالىاالزمنمعنىالاسعقبالصيغةفىوهو383ةللفعل

منه.المسعفادوالمعنىنفسهالنصسباق4علبيمليهلماننيجةذلك

مهىتعطىالسلامعلعهلمول!ىالبحرنشيهدفىالاسعقبالوصبغة

منالاسعقباللهميغةرشىتفسيرنجد)3(النصيقولفدما،الماضى

،الاشقبالمجردعلىبدللاهناالزمنأنذحرفد43كأ!خالفعل

.)"الماضىفىالحدوثيفيدإنهبل

18:51خر)2(92:3تك)1(

قجالالمعبزةموسىرأىحين:والمعق:أيوراةنوركتاب)،(ا:هاخر)3(

فرعونلابنهبي!بنىوكذد.الربيوشعكلمعندئذيوشعفىقيلكايغنىأنخاطره

نفهانجأ-فقدكذ!ثفاوالحال.لهابتأيبىأننف!هقفكر!7:8أولملوك)

."الربأغنىقال)ذفعلرتديننىأن
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ا!حدثاباعتبارالماضىمعنىأفادتالفعلهذافىالاستقبالفصيغة

الميرىععدياإ)يهذهبمامعيتفئوهنا.رءىحسيما-فسرهفعلاانتهىقد

لبالاسعقعاليصيدلاأيضاَعندهالفعلآنإذ،الفعلهذاتخربجفى

موسىسبححمينئذ9:يقولالفقرةلهذهتفسيرهففىالماضىمعنىيصيد

مشلف!رثىايهإِذهبوما)1(!إلخ...لتهالعسببحبهذاإسرائيلوسو

ز!ية.صيغةمنبأَكثرالحدثعنا)تعبيريمكناذصحبحالفعلهذا

بإنوبينهاوبربطالفعلأَزمفةإلىباستمرارالقارئنفررفىولجفت

أَحسفاذا4فقرمناكثرفىذلكي!رروقد.من!ايفهـموماالنمىاحداث

أضرىفقراثمناقتباسدونأَوتفصيلدونذلكيشرحنجدهراربالت!

)2(.أْبهرنوبد

وصيشهوأَزمنتةالفلعلىالنصلغةمعالجتهفىريثىيقتصرولم

قداالتىاللغويىةالمشاكلمنلكثيرتفسيرهفىتعرضإنهبل،المخئافة

والىللأَفعالالمرتلفةالأَوزانإلى*معلايشيرفهوْتفسيرهاثناءتصادفه

،)"(منهاالمشتفاتببعضويأْقالأَفعاليذكرثم)3(ناقصاَمنهايكونما

ءيرلإْأَومضع!ةال!لممةكانتإذاماللمؤرداتيفرحهفىيوضحكحا

الفعلفىالصوتب"ا)حركاتأَهميةءلىخاصةبصفةويركز()ْمضعفة

.)6(وزنهتببرفىدورهاويبلين

بهدفالنصلغةمعتفاعلقدالمفسررشىبمنالقوليمكنتقدمومما

السائدالمنهيم"يتبثي!نولم،فيهوا)تشري!ىالدبىالمعنىعلىالئامميد

يعتمدكاناذىاأدراشامنهجوهو!صالخصوجهءلىفرنسافىعصرهفى

:9:15،23عدد-24:453:تكانظر)؟(.ءاةلبورصديانفسير)2(

7:ااضير)،(21:اخرآ)11:73اولملؤك-23

91:240،24:81خر)6(ه:32نث51(
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منمادتهمستمداًإ)يهالدينىالمعنىوإِيصالوالإِرثادا)وعظمجردعلى

واشبعتفاسيرهمعظمفىالمنهجهذارضىخالفوقد،والمدراضيمالأجادا

برالمفهومبالارتباطللفقرةا)حرفىالمعنىئوضيحعلىءيركزالذىالبشاطكلت،ج

ر+ى:اننجدوبهذاالأَ)فاظتفسيرفىاللغةذلينفىمستخدماًللنصالعام

إلىتحتاج-زئبةبتركفلمكلهاالجملةأَجزاءمعنعاملفد:أَولا

ذلكوضح،تؤممبرهفىم!اناًلذالمثوأَفردإِلالغتهافىتفص-لاوشرح

باا"ىىمسا!هناكيكوناندونمختلفةبمعاقللحروفاتخداماتهفى

جصعلهمعنبيدفكبيراًا)تزاماًملتزمدينىكمفسرفهو،للنصالدبى

منبالسافكبيرحدإلىمتازراًلهاالشائعالمعنىعنالادواتحهذهيخرج

.الشانهذافىواللغةاننحوعلماء

دربطجعلهبقدسبتهوإِيمانه،الدينىبالنصريثىارتباط:اًثاؤ

طرباذ،للمفرداتاللغوىالمفهوموبينوالمرشاد!الععايسىالمعنىبين

ء.تقدمكماارباا3لتحربشرحهفىمعنىمنال!لممةجذريفيدهءابين

حاولبلالمعا-3تقرممالاغريبةذلككلفىر!ثىلغةتكنلم:قالعاً

كانوانهخاصةعصرهفىا)يهودجمهوريفهمهاسهلةسعبعلةلغتهتكونأَن

بساطتهو)عل،بوىحدبثلغةوايصستمتداو)ةتكنلم4العبربأَنيدرك

.)1(اشجبةابالتفاسيرتفاسيرهيسموناليهودجعلالذىهوالشرجفى

العهدلنصوصشرحهفىريهىعنعرفتالتىطةالب!هذهورغم

اللغودةاستخداماتهفىالسلفمنتحرراًأَكعركانذ)كمعأَنهالاالقدبم

ايهودىاا)تفممبرسشهدهالمخصائصتطبيقفىمنهمقأَثراًأَكتروكان

بعد.فماسنرىكمافبلهن

)1(148..TheJudaic Heritage. p



لملمجض!ف!انَأ!

بالماكدالت!ممير

ينتفىرذليسبينعاملينعلىوأساسيةءامةبصفةالتفسعريعتمد

وهما:مجتمعنبهم،إلاالتفسبريةالع!ليةتتمولاأحدهمابغإبالتفسير

النص::أولا

موحىنصاَي!ونماغالبأخاصةبصفةالديفيةالتفاسعروالنمفى

نصأوقومهإلىبرسالةاللهيبعثهنبىإكوتعالىسبحانهاللُهعندمن4ب

يعبرولأفقطبهيؤمنونالذينالقوملمجدسهالنزلةفىمنه)1(قريب

أَوحىالذىالمقدسالدينىالنصهوال!ريمفالقر3ن.غبرهمعندمقدسا

الجاهليةظلمات.نالناسليخرجال!ريمرسولهإلىوتعالى4سبسحاذاللُهبه

نَحْمقُإِنا"شانه-لاطلقااوا)دواالبقاءلهوضهكأ،الاسلامذورإِلى

وسلبمعاب4اللهصلىا)رسولوأحاديث)2("لَحَافِظُونَلَهوَاناالذكْرَذَزَّ!ظَ

النممنمنز)تهافىتقتربتكادخاصةبصفةوالروايةالإسنادالصحيحة

.الهوى!قينطقلانبىعنصادرةباءشبارهااقرآق

*ا:المفسر:ثانعاً

سا!يةودرجةالنصمعاقتفهمءلىمقدرةاللهوهبهالذىالانسانوهو

ينقلأنويستطيعالنصهذامنالمطلموبالمةزىتجاهالر:حانيةمن

مستعينأبها(ؤمنينجه،ورإلىمنهالمطاوبويوضحالنصبمضمونأحساسه

انظرة)الفاويةالافحاوادديةالفيدامقدتانهاكتبالبعضيهخقدالقأفوصه!.من)1(

ا-27172ص.واق"واحدعبدعلىالابهتورللإسلامالمابقةالا"ديانفىالمقدتالاْسفار

.9:لحجررام!و)2(
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المعنىوثرحتفسبركلتعيفقدالتىالمشروعةالوسائلبكافةذلكفى

.الناسأذهانفىغامضأيكونقدوماالمطلوب

نصمنترتلفالنصوصمننصحل!ثريتعرضالذىالمفسرفهلامة

أدبى،نصمفسرمهمةءنوأصعبأشقالدبىالمفسرفه!مة،آخرإلى

وشرائعوأح!امقواعدمنالدينىالنص4ءلبيشطو!لمانطرأقانوقأو

لذلك.الدينعمدمنوتعتبرا)نصديلنةعهازترتكونواهكا،وأوامر

شرحها.فىروحبةوموهبةاطلاعوسعهكبيرةدقةإلىتحعاجفهى

وقتعنالنصفيهايبتعدالتىالفتراتفىالحاجةبرزتهناومن

يفرائعمنيشضمنهما!فرحفىعنهمأثروماالسلفأقواكإِلىنزوله

صاصواالذينالسلفأولئكوخاصةاضصالهذاتفهمهمومدى،اموأحي

ءلىأيضاًاصطلحهناومن.النصبهذاإ):4أو-ىالذىالرسالةءصاحب

هوالما8ؤوروالحدرثالسلفعنالخلفيتناقلهماهوالقولمنالمأثورأن

:.السلفعنالخلفيتناقلهالذىثالحدب

فىجاءما"بصملبالمازوراضفسيراأن،علىاصطلحأَسضأهناومن

ء.لىا)رسولعننقلوما،3راتهالجضوا)لتفصيلالبعانمننفسهالقرآن

نءنؤلوماعلإ،ماللهرضوانالصحابةعننقلوما،وسلمءليهالله

4كتابنصوصمنتعالىالدهلمرادوتوضيحبيانهوكلاصلمنالتابعبن

.(1)1/حمابرل!ا

بالؤر3نا)قرآنتفسيرهوتفسيرهفىالمفسرءايهيععمدماةأهمإذاً

؟للتفسبرطربقأحسنفماقائلقالفان":شيميةابنيقولذلكوفى

لا-5فما.ا!رآنبااقرآنايفسرانذ)كفىالطرقأَصحإن:فالجواب

152ص.المفرونواينسير)1(
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فىابسطفقدم!انفىاخعصروما،آخرفوضعفىكسر"مكافي!ق!ئه-+قدفى

و،!،المفعربقجص!ور-عليهيشتلفلاقدأمروهذا.)ا!أ3خرموضع

اوليعتبروا)ذى-ببعضبمضها!تاباقفسيرءاليهيطلقأنيمكنما

-الا"ولىانواةواا)فرآن)تفسيرالا"ولى1،رحلة"أَنقيلولذا،التفسيرمراحل

.)2("نفسهـانصوصهوفى-نفسهالقرآنفىتتوكزبها-بدأالتى

أَقوالفىالببإنكانالقرآنمنالحرفاستش!لاوالمعنىغمضفاذا

تتحؤظالاَراءبمضكانتوإِن،مبنوالقاب"الصحابثممالكربالرسول

ابتاتوا!مأَنإذلنررهـمصبقالعابأَقوالإلزامبعدموتقولذلبن،ف!

وهذا":بقو)4ذلكعلىيرد!يصيةابنأَنإلا،التفسيرفىبحجة

اختاءوافإِن-جةكونهفىيرتابفلاالشىءعلىاجتم!واإِذاأما.صبحيح

إلىذلكفىويرجعبمدهممنعلىولا،بمفىعاصاحجةقو"مي!ونفلا

الإِ-!اعهذارلعل.)3("الصحابةأقوالاوالعربلغةعمومأوالفرآنلغة!

ر%الاودثهل":بقو)"ا)بعضقصدهماهو4تيصابناشترطهالذى

.)4(1(معنىتفشرعلىالا"مةإجماع

فىا-نداالصحيحةالمروياتءلىيفومأَساساًأتفسيرافىفالماثورإذأ

?-ابتهأَواو-ىامتإقىإِلىاكالابةف!تسندأَنإلىتقصرأَوتطولسلسلة

ء،

بالقرآن"3القرآنتفسيرأما.الامورمنامرعلىأجمعواطالمالهما.لتابهينأو

اًاسلوبيعتبرأَنهإِلانفسهالنصلأَنهوقوىصحبحآثرانهولوفإِنهنفسه

تفسيربإبمنهووإِنماالفولمنالماثوربابفىيدخللابذاتهقائم

ببعض.بمضهالكتاب

افالثة،الطبعة،32صالتغيرأصولقمقدمة:احعدالدينتقالإ!مشغ،تعيةابن)1(

7791الفاهرة.السلميماالمطبعة

هـ.1374الخانجىمكتبة،اصا-القرآنتفيرفىالإ!يةالمذاهب:ت!يهرجولد)2(

ا-الأصوايويريرالتحرتفسير)4(.الابقالمصدر:تييةابن)3(
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للهسلمينفيهابتوضيحهقاموماالكريمالرسرلاحادبثكانتفاذا

إلَثكَوَأنْزَ!ظَ)ا:تعالىلقولهاءشثالاالدينولا"مورالكريمالمَرآنلمعاق

أَعمدةمنهى.)1("يَتَفَكرونَوَلَحَفَهُنمْإلَيْهِمْنُزِّلَمَاللِنَاسِلتُبَينَالذكْرَ

مصاحبينباعتبارهمالصحأبةآقوالكانتوإذاً.القر3قالتفسيرفىالماثور

-يخها،فىالوحىفتراتمه"وعاصروااةالرساومبلِّغالدءوة"لصاحب

أمورعلىوغعرتهموتفهمهمذعلمهماللهرسولعندمصنزلةمنلهمكانولما

التاجينأَقوالأ%يراًياقثم،ا.لتفسبرفىالماقورفنايضاًهىدينهم

والسنة.ا)كريمالقرآنيوافقالذيصالسليمالرأىءلىإجماعهمسثرط

الذىالاسلاىالتفسيرفىبالمائورعاديهاصطلحماهوذ)ككانفإِذا

القرنفىْالطبرىجريربنمحمدرأسهموعلىالمفسرينائمةعلب4اعتمد

؟ا)يهودىالتفسيرف!ماثوراَيعدأنيم!نفماذا،الهجرىالثالث

:اي!ودىاالدينىالتواثفىالماثور

وانتمث!رتاتفرعتارشيسيتيندعامصتبنعلىقائم4كاالدبدصالتراثيعنبر

!ذا)جمعالا"ولىا)راحلفىوالشراحالمصسربنطب!اتمجهـوداتلبفصْ

وتدوينه.التراث

إلى4بأًو-ىا)ذىانصابأَنهايهودارؤمننص:الا"ولىالدعامة

اصطحالذىالنصوهو،الأَ)واحفىكل؟توبىاًالىلامعليهكلوءىسيدنا

قدأيهودااحباريقولكماالنصوهذا-الشريعةأَوالعوراةتسايتهعلى

.ثوبةالم!اتوراةاعلإ4اطبقولذ-)كمدوناًنزل

44:النرا!!1)
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منالسطفوضعهاالتىالهانلةالنصوصتلكوءى:العانيةالدعامة

الشراحطبقاتتناولعهاوالتىذلكتلىوماالنساخعصرمنذاليهودأحبار

.التلمودفىتدوينهاوتمبعدفيماالأمورائيممن

يقفمخنلفةفِرَقِإلىالنصوصهذهتجاهأنفسهمايهوداوينقسم

اإثريداإومنموقف-العظمىالغالببةيشكلونوهممف!مالأولالفريق

وإنماالبثرصنعمنايستأنهامعتقدين.تتضمنهوماالنكلسصلهذه

وأنها،مدونةكيرمشافهةموصىسيدناعلىأيضاَونعالىسبحانهالدُهأنزلها

هموالربانبون)1(الشفويةالتوراةلجهايطلقونولذلكالعايخةالتوراة

منسلسلةفىمرويةالنصوصهذهبصحةبؤمنالذىالفريقهذاقوام

المروباتبهذهالإممانوأصبح.موصىوهومنلقيهاإلىتصلالأحبار

لاالمروياتهذهوأن،ايهوديةاالعقيدةف!أساسيأركناَيش!لالشفوية

الاهميةفأعطاهابمضهمغالىتدبل،توبالم!النصعنمنزلةتقل

سضمنهاوجدتأنهحتىتوبةالم!التوراةمعاملةوعوملت،الا"ولى

ضمنتدونلماالبراسا"الخارجبةالنصرصعليهاأطلقالنصوص

لمقانوفيةغعرنصرصاَالأبوكريفانصوصاعتبرتكماتمامأثرنوهما

.العبربةالنسخةتتضمنها

،النصوصهذهتقبلفىالمعارضةالفرقةفهما)يهودمنالقراءونأما

منيتلقلمموصىأنالميلادىوالتاسعالثامنالقرنفىأعلنتوالتى

العنعناترفضت"فقدولذ)ك،فؤطتوبةالم!العوراةسوىالنصوص

(لثفوية:التوراة)1(

المكتوبةايوراةعليهيطلقونالاْولالض:نصينفىثملاالدفيتراكمأنايهوديعنقد

،عند.منمكتوبةألواحهاأدليقداللهوأنموصىصيدناعلنزلتالىالتوراةوهى

كا.يدولارثا!ةايضأيبماأنوأمرهمثانهةلموصقالهاقداللهوأنالثويةراةايواثاقو

له.مبهروسيدبينسافرقالىالاعتقادذ!حرلالهودوانقم
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ورافيرنوالأ،المشنافىاتناءوناتناقلهاالتىالشفويةوالمروبات،الحبرية

و*ادرنافىوالأَض-رالأولالمر-حرجعلت!ب،1وكؤرتالتلمودق

تثددهارء!افرقةاهذهت!ونوربما.المقراالمسمىالمكعوب0أ)1(النص

مجموعةمنتسا!لاأكثرتعدر/الحبربةبالعنعناتالإِبصانعدمفىالواضح

ب،شفارسوىكله(اليهودىفالدب"التراتَمنبؤمنونلاالب!ود2منأخرى

بإعتبارهقونبنبوشعسفر-منهمتساهـلاويىضيفونفؤطالخمسةمو!ى

الامرب!مووصل.ابعدهمنإسرائبلبىقيادةفىوخلفهمومىعا!رقد

.)2(البهودىالإجماععنالانشقاقحدإلى

البهودىالدينىتاربخالتراثفىشعلتعليهاوالقانمونالمروباتهذه+ة

انةالدبقواعدبذلكوأرسيت،وتدوينطتقبيدهاتمحتىمععاقيةأَبرا!

وامتؤريباًالدين!ذاقى(لاصت!ادبابأغلقالتلهودوبإتمام،4العهودب

3منت!"قرقإلىأَنفسهمعلىايهوداانسقاقتراتأقفىإلاجديدمنلمجعح

تؤمنولم،المفنرللكصم!!لةنظرهافىْوأَصب-تبالمرويىاتبعضها

مدىأَ!إلىنتساءلأني!نوهنا.نفسه)بالنصتوتمس!ب!االاخر!

التفسير؟فىالدبىالمازورلديشاتكوّنال!ريةالمروبإتهذهاعتباريمكن

وكبفالعفشرفىالإِسلاىالمادورفتعربفىالمسليندة4رأَبنالقد

يقوملاالذىالما4ثور4قببلمنورينالعابأَتوالاءتبرواأنهمحتى،حددوه

العابعبنمروياتاعتبارإبعدمصراحةبعضهموأَعلن،التفسيرفىحجة

واشخرطالر(ئهذاحدة.كأخلفقدالجضكانوإِنالماثورقبلمن

باضهم.مرولقبولأساساًالآراءإفىالأجماع

.592ص:الدفالكر(1)

،ايهـرديرةا"فرقفىوين!ا-ص:أنظر21(
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أثبروما-القديمالعهدوهو-اليهودىالدبىالنصتجاوزنافاؤا"

بعضىذصبةصحةحولأنفسهمايهودامنحتىوش!وكآراءمنحوله

لموأَنهنفسهمويصىإلىالأَسفاربعضنسبوصحة،قاق)يهاإلىأسفاره

بىالنصبخرنَنيمكلمما،)1(ذكروفا!يرةلاشاببذلكيقل

تالثإلىذالمثئب!طوزناإِذا.4بمو-طنصكونهعنالاَنالمتداول

ت!خعلفا)يهودىالدينىا)ف!رف!الما8ثورقضيةأَننجد،الجربةالمرويات

تتبعناه!افلو،ا!سلاىرالف!فىالما4ثورعنوأسسهاجوهرهافىكثيراً

اةوالكونهعنيخرجلاالاسلاىالما8ثورأنقلناكمالوجدنابالمقارنة

اةالرسابدابةمنذلازموهوا)ذينلهالمعاصرينوصحابتهإلكربم.الرسول

.بإ-!اعا)تابعنأقوالذلكبعدئم،الأعلىالرفيتيإِلىصعدأنإلي

السلامعلإ"مويهىأَقوالإلىنفتقرفإِنناايهودىاالدينىالف!روفى

إذاإلاي!ءمنها)دينا)يعسمنهاالسندالضعيفةحتىالسندالصحيحة

صه-حةفىا)تش!كرغمكلوسىسيدناأَقوالهوالمكتوبالنصاعتبرنا

أَسماساًاتفممبررةاالعمايةتقومالذىالأَصلىالنصنفتقدوهنا-نسبته

هذاإِلىهنا(ا)سلامعليهمويى)ارسولالأَقوالافتقادناويرجع،عليه

ورذاتدوبنعصربدابةوب-نوصحابته!وءىبجمنالكنيرالزمنىالبفد

طوالالأَةوالبهذهمشافهةالاحتفاظمعهيستيمالذىالأَمرالدبىالما!ثور

خلاطاايهوداعاناها)ذمم!والسبىوللتشنتناحيةمنالطويلةالحفةهذه

.اخرئناحية3.من

نذهببلالعابعينأَقوالسوىلدفييبقىلأب،أنهالقوليمكنهنامن

علمناماعلىِوهذه،التابعبنتابع!!أَقوالإنهافنقولهذامنأَبعدإلى

المي.فىالقديةالمدرتانظر)1(
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يتوفرامماوهوابالإجماعإِلاالنفسيرفىالاَخربنعلىحجةتقوملا

بضهم.علىلانقسامهمالدينىالفكرقاربخفىلليهود

أ--المنا)تابهـنتابمىأقوالواعشبرناكلهذالمثتجاوزنافإِذا

النميتفسيرفىالدينىالما!ثورقص!لا)بهودوالمناطقةوالثراحالرواة

.رشىعصرحتىالدبىا)تفسيرمدارسمنذلكتلىوماالتلمودعصسبعد

؟ءناخراثامنهائلاكماًيش!لرلةىتفسيشفىالماثورهذاأَننجد

بلى:كماالقدبمللعهدقفسعرهفىرشىبتتبعءليهالوقوف

-":لعلمودوااالمشتأصارءنالما4ثور:لااو

4ارأبا)تعصبشديديكنلمانهرشىقفسبرفىاواضحةاادمماتمن

فإِذا،لاتصن3وتفسيرشرحهفىصحددبمنهجمتمسكاًأَو،معينلرأىأَو

وربما،ا!هن!زدونعندهذلكفإِنماالأَخرعلىمت،صاًب!ءلأَنهظكر

تدعمالتىا)وسائل!عنباستمرارببحثمكلا3كحاخامأنهإِلىذلكيرجع

فىوتعحيقهالمعنىبابلالحاًءيراهكلايتارجعلهتفابيرهودوكد

فهو.والشعب-4البساطةتفاسيرهعلىيفبأَنإلىدة-مهماوهذا،النفوس

النصلسباقالعامالمعنىإطارفى،للفقرةالبسبطالمعنىيشتبحباستمرار

فهو،إ)يهيهدفما)بحققلهالمتاحةا)وساؤا!كليتتعفهوولذلك،كله

القدبمللعهددارس،النحويةوتراكيبهااللغةبقواعدتاماًإلماماًملم

LS،المعشابيةافقراتباتفسيرهفىيستعينانمنمكنتهءةفاحصدراسة

بهتععلق4تاريخبخلفيةمن4بي!حيطوما،نفسهالنصطمضصمونأن

اسلوببتضمنهلمار!ىتنب4وقد،لهبالنسبةالواضحةالأ"مورمنكانت

فىالمسلمونيفعلكانكماتماماًوبلاكيةأدبيةصورمنالقدبمالعهد

.وإعجازهالكررمالقر7نلاشلوبدراستهم
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أَنإلىمضطرأَنفسهوجدف!نه،البسبطللمعنى.رة!تتبعوركم

القرنفئصائدأكانوالذىالدراشمن!جوهوالاَخرالمنهجيستخدم

إم!انهبعدموأحس)1(المسيحيةااليلادفىخاصةو!فةعشرالحادى

عندماخاصةموضعمنأكصرافىبئ)ثنجفسهواعترفتالدراشهذاتجاهل

يناقضلاعندماف!نهعامةوكقاعدة".إستخدامهمنمناصاَيجدلا

هـكأأَكثراهناككانوإذاالتفشرهذايفىر!ىةانالنمىالدراش

.)2(!البسيطالمهفايناسبالذىالعفسيرْبختار4فإذدرا:ى!سير

التف!مير*فىالمنهجبنهذدنمنلاىاستخدامهفىفهوحالأَىوعلى

6ءنأثرمامقدمتهوفىألوانهبىثىالتراثءلىباستمراري!تمدكانف!نه

ءتنوعاًكانالما8ئوربهذاالاستعانةفىرشىوأسلوب،والتلمودالمشناأحبار

بلى:فجمانتلمسهأنبمكن

دونوالصلمودالمشناعلماءما4قوراتمن،لمستفادالعامالمهىياخذ)1؟

ي!تفىكاناو)نم،مبخورةعنعنةحتىأَوالقولإهذاإلبهميخسبمنذكر

مماذلكت-رإلىأبرارنافمصر،حكماوْناروى،أحبارناقال:يقولبأَن

:يقولالاناضيد)3(نثيدمنالا"ولىللفقرةشرحهفىة.بالاجماعيوحى

أَندونولالةمنالما8ذوربذكرهنافيوكا!4(الخ...حكماوْناروى9

تفسيرهفىاًكثبرذاكويتردد،تهابروفىسندولاقائلهأومصدرهيحدد

ال!ضايامنِفصب"توضبحإكتحتاجلاالتىالفقراتتلكفىخاصة

للدراشاستخدامهفيهابفلبوالتىالأحكإممنحكماستنباطأو

فبإلىءوءىتحدثوهكذاا:لفقرةشفصيرهذاكءن

)1(024".,Rashiand the Christian Scholar

)2(0،،،05Ra i

.:ا)3(نثيدالأناشيدا

نثدقالواردةط؟نكلمةكلانصكاؤناروى:والمعنىالاناضيدلثيدتفيررصى)1(

.للإنست-ةالاناشهد
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شرحفىوس!بأَنوبعدالفقرةهJAتفسعرهفنى")1(.الخ...إسرائعيل

ا-مازرإبنباروخأةوالمنسمعهوماالنصفىالواردالمصطلحمعنى

وقد):بقهولنبده.الشانهذافى-لهاَمعاصرحانأنهيبدوالذى-

.)2("حكماونافسر

نءأمسافاتفاةرمنالما8ثوربتضمنهبماتامعلمءلىريصىوكان

هذافىوضعتا)ىتب311منعدبدف!وموجودةومنظمةمرتبةأجادا

تلطفاَأَكثربىصورةا)قارئايفهمإ)-هابثيررثىكانولذلكالشان

4رأبفلهذاكومعفيهاوماالسابقةا)تفسيرأ)وانب!لعلمعلىأنه

لاوكان،افقرةالمعنىملائمأبراهمامنهاياضذوأنه،أحباناَالمستقل

:8)3(3ا)تكوبن)فقرةشرحهفىفيقولشرحهفىذلكيعلنأنفىبتحرج

!ذهأَ--اناًتتضمنردةىعاب!اي!تمدا)ىالأحبارأقوالوكانت

قي-لومنمتتصرةبصورةواوتفاسيرهبضمنهابدورهوكانالاجادا

نأ11،،مريثىءلىكانالفقرةهذهففى)4(استبرلفقرةتفسيرهذلك

واذ)ك،1(المثبدئببنالمعول"ويفى"ةالمل!رفضسببللضارئيوضح

م8أقوافىب-دأن!ىاسلفاأقوالمنالمائورالىبحاجتهأجرف!د

ن3غؤدا-نرامامرضب،ناواقاقدأَحبارناإنقالولذ)ك،لذالمثسبباَ

أحص-ىلأنهثرحهفىالأجادىالمدراشهذاأوردقدهنافريصى.()ْمنها

6:9خر11(

ا:51خروج:أيفاذلكقوانظر..ناحكاؤوفره:والمعنى،ا!اتورنور)2(

اماكهافىاحبارنانظمهاقدالاْجاديةالمدراشيممنفيفاك:والمعنى.الكبرالنور)3(

للمقراالبيطالمعنىحبالاأفرلااننىغيرالمدراشوتوصانرربابرلثتقانابة

21:ااضير)4(.لموضعهاتجعأالمقراألفاظتثرحالتىالأجداحسبو

رففتفإذافهاتمكنقدامالجزلاْنأحبارناقال:والمعنى.جدولوتاؤتمةر:انظر)5(

وهنالعملعلهنوتجبرملابسهنمنائيل)صبناتتجردكانتأنهابببوذك.هلكت

البت.بومفىننعرىأنعلههاكتيل!!.البت!ومفىعراكا
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مبزةيمتبر(نير-عبللدراشرشىاستخدابمان"وا)واتحكل.بض!صورق"

ن.كببربمددوعاصائهـمحعاهبرهـم4مماصربإِلىأوحىفاقدعنده

خاصة.)1(أ(ءصاقهافىودخاتاجماهيراتبنتهاالتىوالاَثارا!سا!ر

فيطوودطويعدادون:وطنهمعنبإداَعزلةفىأنفسهميشبرونكانواوأنهم

،أأنفص!مصنعمنالانطواءهذاكانسواءالثلتاتبلادفىأنفسهـمعلى

إلىب:حجيونفإنهموالعز)ةالانطواءءلىأجبرواماإذاأوهمإجبارنتيجة

.)2("ومت،جاَ!مدا-لافيترذونها)ربافاتراثهم

متتوعكااح!صاءاأقوالمنثور4،،1علىاءظدهفىردهىكان-2

قالبقو)4-صلة*ؤلاءأقوالبذكررأيناهفببخماذكرناكماالاشلوب

باثرة4)صاحباعنولابنسبهنانجده،حكماؤنافسرأوأحبارنا

اثرحابتطاباىاالمواضعفىخاصةالاشلوبهذاينتهجكانماوكثيرأ

ن!بروردهبماأبناَي!تقكانأنهحتىلأقوالهنأكيدأ!حسمفي!ا

ؤ-دها)سابؤةاضيدالأقنصبد)فقرةتفسبرهفق.4علإيزبدولاالما4ثور

ا)حبرقال!:فيقولعقعباا)حبرعن!لمثورقولءلىكايةيحعمد

.هـ".(r)(عضيبا

جديدةإضافةبضبفنجده)4(التثعبةلفقرةأبضاَتفسبرهوف!

بنتهبواأنمنإسرائبلليىاللهتحذيررأىأنفبعد،النصفىليست

نبدهلأوثانهمقرباناًوبناتهمأبناءهمبحرقونالذينالأوثانعبدةنهج

)1(124..Liber,Maurice. Rashi p

(TheJewish life in the Middle Ages. .p.341 (Y

(r)31بالاهمامجعرااالايكنامقيباربتالوتد:والمعنى.الأناسدلنثيدرشىتفير

قأإلامقدسةالميهوباتجميعأناذالأناصدنثدائلإصفينحتالذىايومقكان

.الأقداصقدصالأناسدلثد

(t)3ا:12.لث.-
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")1(وأمطاغس!3باؤ"3كذلك9:فقالآخربنأناساً!ؤلاءإلىبضبف

حرقذكرقدفالنكللى،الجدبدةالإِضاةة!ذهبكرابةأصلىأَنهويبدو

الىمنهدحتاجأَمرفذاكوأمه4باببا!نسانيضحىأنأَما،ف!طا!نجاء

أرضاَءقبباا-براأَقوالمنللماقورر:ىبلمجاوهناعلإ"يعتمدقوىسند

منعهـىيبينعقب-اةولفىوأكلهوتعببر")2!عقببارابقال":فيقول

وأمها3وآبالْهـملاولادهموإِحراقهما!وَؤانعبدةعنداوحشيةواالقسوة

بت!دريهىوكان.)!حومهموأَكلذبحهمعنووحشبةةس!وةيقللا

.)3"عقيباالربرعنالما!ثورءلىاًكثبر

-3!اءعصهرقاتا)ىا)هصورفىا)يهـودأَنالجمبحلدىالمعلومومن

نءأثرماءلىكاباً%داًاءةالدببشثلموغمفىبتمدونكانوادا)تلمو

افىرىااتراثاإِنفنقولهذ)كلئاأَبعدإلىنذهبن!ادبل،الأَحبارهؤلاء

طدراساتمنعليه!رتبوماالما!ثورهذافىينحمري!ادكلها)-*هـدى

زءرةأقي-ناأَفإو،عصرأَىوفىمفسرلأَىالأَولالسنديعتبرحانوأَنه

أَغطماوجدناوفلسط-نبابإ!منكلفىالجاءونيممدرسةأنتجتهماعلى

وبومبادبثا!ورامدريىتااو-صتوما،لتراثاهذاءلىيعتمدونكازوا

فىممث!4وبعدهمبللدجمهما)تفسيروحركة،الما!ثورهذالدراسةإلا

دَثرأا)تلمودوتب!بطثرجفىأَعمالهاتحصركادتوالأندلسالقيروان

الثربعةرحددا)تلمودأَنإلىبرجيحذلكولعل،القدبمالعهـدمن

بذعرصدائمأكانىء8رفإنو!ذاالتوراةمنأك8مرضحهاويرلديهمالعملية

منتؤسبرهبخلوي!ادولاماءالح!هؤلاءعنأثرماتفاسيرهوبضمن

أمهاكم.و2باخهموكذلك:والمعنىالسابقالمصدر،شىرفسير)ْ(1

كلبهأماماباهيقيد،(ثيأو)أجنبيأرأيتأننىعقيباربىقال:والمعنى،الخمسةالاْضار)2(

أْتحملالذىمبود.أوصنهكلبهمنايصاالمقصودولعل،مجرقهيقصدربما)لَلهويأ

81-ث:انظر)3(-(كلبشكلعلى 0 : I
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،صرا-ةب!ضهمذكرأَو،رأَيداكماجماعةبذكرهمسواءلاؤوالهمذص

4ءباوالمعروفة)1(التوراةتفسيرفىإ!ماعيلالحبرأسا)يبطبققدفهو

كانوماوشموئيلرابعنالماثوراقتبسىكما(2)إ!ماعيلالحبرأساليب

)3(ا)خروجلفقرةتفص!رهفنى.أحبانأالرأىفىاخعلافمنبينهمايحدث

بذعرذلكب*دقموشموئبلرابمنكلاصمبذكريبداأولانجده

ا)-بردنإن:فيقوللاأَم11فىجديدالملكهذاكانإذافيمارأيهما

)4(.اخا...ذكراقدوشموئبلراب

اذىاا)تاجراإملمر"ىضبرةانفقرةهذه!قبةتفسيرفىونلا-ظ

:يطول--ثنفوسهمطبيعةءلماويقفبالناسوبختلطالأسواقبجوب

لاأَنه?ىاد)ا)ْالفطرةهذهفى(يوسفي!رفلا)لعبارةقفسيرأ"

بوسفيعرفكانالجديدالملكهذاإِنيقولأَنهنار:ىفأَراد!ي!رفه

إِذاا)بثربةا)نفلىمةطبأَحباناوتلك.معر!لتهعدمادعىأنهإلاجيداَ

ا)فىزحصفى4دقتذؤكدر:ىمنالملاحظةوتلك.هذامثلأَرادت

مت!املا.بسيطاًشرحاًوشرحه

ا-باناَتساملقدأَنهإلاتفسهبرهفىدقةمنعنهعرفعاالرءموءلى

ببنم!ازتهلهكِمفهرعليهبوخذالذىالأَمرالدقةحمهذهالعمسكفى

رن4ا1ب"دصاإلىاْثرهاامتدالتفشرفى.درسةوصاحببلالمفسرين

ن.الما!زورءلىباءتمادهأَنههـ-4وقعماأَمعاةومنايىلادىعشرالعالث

02:22خروج،12:15حْروج،13:اينليكوهتفيرانظر(?)

".اتفسيراصاليبانظر)2(

8:اخروج)3(

انمايقولوالاَخر،فعلاجديديقولاحدهما.وشوئيلراب:المحنىوالوراهنور)4(

.وأوامرهقرارانهتجددت

.(يعرفهلاأنهادعى)يعرفهلاكاْنهنفهجعل:والمعنى.الابقالممدر)5(
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يصدر!ااىاوأحكامهتفسبرهفىمصادرهيوضحيكنلمالسلفأَقوال-

الصولذلكأَنالقارئيوهـ3المصدرذكرعدمأَنإذت!جيأيعيبهوهذا

المثوذا4اأَدواوتلكر*ىتفسبر!ووإنماصلفعناًمروبأَوما!ذوراًليس

الابعسيؤكدمماعنهـماخذماذكرعدمالأَحيمانمعظمفىمنهبشهشدلملأَنه

الأَولى،طفىب"رفثَانيرهنفأَنوخاصةوبصزةالعفسبرفىالقارىْلدى

.)ثق!افةواا)ف!رمردودىوعقا-ةيدصتتاولفىشعبىذفسبرب،ئهالبهودب"

ا!*3بايا!قىر:ىنجد)1(41العرافتعيشلا":لفقرةتسيرهفق

"2!الح!محهـذامصدربوضحأَدتدون(امنجمةا)العرافةتاكءلىال!ضائى

إصدرههناالمأْزوربرجع)مإذغامضالفقرههذهشرحفى4فا4-لوبى

ذالمثوربما.منهأَخذهقدي!ونمنهقرببمصدرأَىالىالأَقلعلىأو

هذامعلمنهايزياواأَنإِلىذلكبعدتفابرهفىجعلىالمشرفيندفعكلا

تالمثخاصةمصادرهاإلىويردوها،أَقوالمنفبهاوردماويؤصلوااللبس

هرته-علىيؤخأومما.)3(والأَسفارالاشخاصلأَ!مماءذكرمنقخلواالتى

خلافءنبيتالاي!ونقدماويذكرلسلفاآراءأَحباناًبوردكانأنهأبضأ

الخلافهذاب-ميكنلمأَنهإلاأَتواله.نهمكلإلىويضسبالرأْىفى

22:41الخروحلفقرةتفسبرهفىكاما

كانتأتاصودواالمشناأَبرارمنوالشراحالمفسرينأيه،ءكثرةولعل

منهم،أَىإلىإشارةدونذكروهمامضمونعنهمينقلأَنإلىرشىقدفع

22:71خروج()1

واألرجالذلكفىسواءالمحكةأمامتقلوإْمما.تعيثىلاالعرافة:والمعنى.التوراةنور)2(

بالعرافة.النساهذكرالضأنولوالنساء

إلىالأقوالإرجاعنفسهالمسيرثاياضمننجدرشىلعسيرالمتأخرةالطبعاتبعف!فى)3(

مثلنجداظمسةللأضارلتفحيرهبيويوركم4491ضةطبةفق،الأصيةمصادرها

76السهدرينفىصادرالحكمنبهدالفقرةهذهوفى.اقحقيقهذا
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الأَقوالفىتضاربهناكيكنلمإذاالتفسيرفىمش!لمةهذايسث!للاوقد

اخعلافحدثإذاأما،فضادْىأَوثرعىبحكمالموضوعيتطقو3،الاَراءأو

3وصفريقكلرأىإِلىاكمعأوالقارئتنبب4المف!رفمهمةالاَراءفى

أَحياناًذأكبتجنبر"ىنجدأَنناإلا،ب،خرىأوبصورةبيتهماالخلاف

تفسيرهففى.بينهماالأَمريحسمولاالأختلافهذاوسطنجفسهيزجولا

لغويىاًشرحأبماءطowaطلفظةليثرحانبمدنجده)1(ا)تعنبةلفقرة

بمدياخذ2!ةكلةك!amorثلذلكفىمثلهامفعولاصمأَصهابيناً

هممنانابذكرلمال!ارةلهذهتفسيرهفىفرْى)2(التفسبرفىذلك

ا)فربقبنوأَى،الثاقا)رأْىأَصحابهمومن،الأَولالرأىأصحاب

مندائمأتحتاجالاَراءفىالاختلافاتهذه؟ولماذا؟عنده4راببرجح

وإنهذاو.قلالأَءلىأَحدهمادر-ح!اطعاًاوأْباًرفيهابضعأنإلمفسر

كماخاصةله4ا)خنبعدمعلعهبوخذأَنهالارشىتفسيرفىلبلاةكان

.ثرءىأَوقضاؤىمبح!متعاهـاًالأَمرييونأَحبانأأَنهفلت

4برأبويدلى،اخ!فاتاهذهمثلب!ىمكانأَحيانأ4فاذذلكومع

بدايل4رأبكلؤِكدأ)ءإيهمارافضاَأَو،الاَخرعلىأحدهمامرجرأفي!ا

افقرةفعندتفسبره.تفسيرهفىصراحةذلكوبعلقذلكإِلىالأمراحتاجإن

ط:قاً"دهودىرجل"بمبارةسودالمقصثرحأَنِبعدرثىنجد)3(استير

سبىمه!سبىمنكلعلىتطلقكانتاففهآواْنهاالفقرةفىمنهايقصدلما

يكنأموأو-ىبا)يهودىيعرفكانيهوداملوكمعسبىمنكلوأنيههوفىا

.بالوروقتكتبانحقهاوكانمفعولاءمصيغةوماْخوذ،31:26ثية)1(

يقولمنمنهمنجدبزاباباوفى.فيإسرائيلحكاهاخلف:والممنى.انلسهالأضار)2(

كانأنهيقولمنونهم.فاكموضوفأوكان.الخارجإلىاقابوتمنبارزلوحات

ه:2اضير)3(.الابوتداخلفىالاْلواحمجانبمو-وعأ
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ءبارةتفيرإِلىبصلأَنإلىالثرهذافىويستمريهوداسبطمن

ياأضذولاأْىبإ)رب!صرهـخافهو)1(بنبامينسبطمنأنه"يمينىرجل"

تاكيدالؤقرةلهذهتفسيرهفىأَنكما.عبارتهمنواضحهوكمابالما"ثور

.التفبرفىالبشاطبمنهجلعمس!4منه

النص:ترجماتمنالماثور:ثانباً

-ءماءماائوراتن4استعانماءلىللماذوررشىاسعخدامسيقتصلم

فىالدبىالف!رأَذرتوالتىعصهـهـ3فىالدينبةإؤلفاتواإتلمودواالمشفا

فىأساوب"ءلىتغابا)ىالصفاتمنالدقةكانتولما.ت!ويف"مرحلة

سسبطة4معاذبجعلءلىيحينهعماباستمرارينقبكانوأَنه،ا)تفسبر

6لاتوراةا!رَامبةأونقلوء!!ةترجيتبحقد"نجدهلذلكفيهاتعقيد!

رؤ--4ا)فبالأَ)فاظالاستعانةفىيتردد)مأَنهكماللأَنبباءيوقاذانوقرجصة

.)2("النصلتو!يمحالشائعة

ة-ا!فاالأَسفاراونقاو!رترجماتمنبالماثور4استعانتفىور:ى

4واةتباس4اساوبفىأءحددغطءلىيسيريكن)مللأَنبباءيوناثانترجمةأَو

إلىإ!وءاارشىءنيتوةحأَوب-لىفعرةبمدالقارئبجعلبحيث،منهما

فىوطررؤته4اساوبءنيبركانوإِنما،بهاالاستعانةأَوالترجماتهذه

صاًاةت!دت!هـاوترابقود4أيصلوبءلىبضنىجعلهمما،منهاأَخذهوءرضه

%دوفىةتبد،ب--ثلمادتهعرضهطريقةوميزت،قبلمهالمفسرينأ-ا)يب

لا-ى1)تفيرهذ)باستقلاايةيحسالقارئجعلوبذلك،باستمرار

وبى-ن4أأَةواب-نءفىجى4ركانولهذا،السلفلآراءناقلمجرد4فييبدو

ناولاْحبار.البثاطحبتفيرهوهذابيامين.بطمنكان:والمعنى:اظهصهالاْضار)1(

.يثاهونكايفرواأن

)2(148..TheJudaic Heritage p
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لتلاوتنا-قتوافقفىمنهماكليسيربحيثالسلفعنالما4ثور

ذإا"را"شواا(.ثإطمن!-ىببنتفسيرهفىيوفقكانكماتماماَ.؟لمعنى

4أزإِلاة!.لUامنهـ!4هوباستمراركانا-شاطاأنمن.الرغمءلى"أنه

تا!د-ر*اكانمدىأَىالىلعامهأجاداءنبتضمنهبماالدراشعنيبتعدلم

امامواض!-ةت!ون-ىتفسيرهفى?اناًطابفسحانآثرولذلك،قوباَ

.)1("الجبح

اىااخمسةاللأَسفارى8رتفسبرمنفقراتبعضاستقراءخلالومن

بوناثانقرجى!ةاو4الاَراءبأونقلوسترجمةمنالماثورعلىفيهايحتمد

فى4و!ريقتالمادةلهذهاستخداماتهتنوعمدىعلىالتعر!يمكنللأنبباء

فى4ابإاوصولايهدفلمعنىذوضبحاًأوتارةلآرار4ْتامميداَبهاالاستعانة

التفسير.

:اونقلوس()1

هذهثرحفىياخذرثىنجد)2(اللاويينلفقرةتفسيرهفق-ا

غا.ضاًي!ونماسثرحأَنوهو،منهدناهتعرالذىالاشلوببضفسالفقرة

إذا4و)كوبنحوب"آراءمنفيهايكونقدماويوردلفظةلفظةألفاظهامن

(.r)ا)فهقرةلهذ!تفسعرهفىجاءلماطبقاًذلكمنهالأَمراستدءى

61:الاويين)2(24صيعبش(?)

بروثها:.الطيورفىالقاعةوهىالروثمكانوهى.قاصته:والمعنى.اظمسةالأضار)3(

.نقلوسأوترج!هماوهذا.الوضغالحقيرالىءهولغةوالريث!.الأمعاءمع

اللهطبأجارناوقال.معهاالحوصلةويضعخانانبنيوسىأبامدراضفىجاءوقد

الذىالرثىمعوتوضعالكوةثلومجعلها،بال!كينالحوصلةحولماويفصلواثراهم

الىدةتغلصاحبهامزودمنإلاتاْكلاالتىالبهائممحرقهةفىقيلوقد.الجلدعلىكان

الأخاءتلتىفيقلفقدال!لبمنيتغذىالذىالطانراما.الاْضجةتحرقثمبالماءوالأكارع

ماعلىفقطتغذىولااققيهجأرأتأيماالطورأنيقولأنيريد).نهبأاكلتالى

.!لهابقدم
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انهوأعلن،العبرب"اللفظةمد)ولاعطاءفىاونقلوسمعيئ!ققرشى

كما."اونقاوشترجحها-وهكذا"بؤولهوذلك(ون!اوسمناخذها

فئوجاء:بحباراتإ)-4أَشاروالذىالما!ثورمنأَبضاًالعدبدشرحهضمن

ف-4قيلققد..ا)بهاؤممحرقةفىوقبلأَو..حتانانبنأَبايويهىكلرراتر

أَنهواو"سابق!ماذوراتمنأخذهاانهتب-نالتىالعباراتمنذلكغيرإِلى

بو-ىاىا4الثرءبالأَح!امتلكجانبإلىهذا،مصادرهابحدد)م

نادريردفهـو،أَمرصورةفىلهيعظبهاأَندوناتباعهابض!سرورةللقارئ

!تمامالإزمةاا)!زطواتهـىوتلك،المعبحالشرعهوهذاأنال!ارئيطم

،اسافادفلكانقه!ذالالامعتا4علإبحبولذاونوعهاالا"ضحبةقبول

اينا.إِابلم!وهوه!ذا

بحاولكان4أَزوهورل!ىتفاسيرفىندركهاأنيم!نأخرىوملاحظ"

أَوامركازتسواءإبهوفىبةاللديانةالمتعددةالجواؤبيربطأنباستمرار

ئعصقبهدفب:مضبمضهاويصاوءبة4أَخلاقيت!اليمأَوقشريحبةاموأح!

كلماذاكي!رردفتالاوهو.ئفتهصإأَبفأءقلوبفىالديبةالمعتقدات

.هذا)يقولالفرصةلهسنحت

ترجص!ةفىجاءءاالفؤرةأَلفاظلبعزرشرحهفىرءىي!تقوةد-2

)فهظةفىكمابتثدهإذىاالمعنىأَدتقداذهاأَحسإذاالاَراكلبةاوزؤلوس

lءvَفقرةشرحهفىوذلك)1("وصى!قاًحقاًالغةتعنىوالتىول(

،ة!،غ4إفظو)3("000)ترجهضه!قاًوحقأ":ليقوحبث(2)نبو3كا

أَدِفماًتعنىوهى!t)الفقرة!ذهاونقلوستر-مةفىوردتآرامبةلؤظة

صدقا..يميأ-الواغفى-حقا:تعنىواللفظة.6صا-ثوضانابن1()

نرجتها.حسبوذلك:حمقأ:المعقو.الكبيرالور)3(42:31تك)2(

نقلركي"أوترجوم)4(
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.اللفظة!ذدأونقاوصبخرجمةهنااءتفىقدفهوولذلك،الواقحفىأوحيقأ

فىجاءكما؟فيطول.التفسيرفىالاشلوبووالججاكانماوكعبراً

.)1(اكرجومفىذكرماحسبتفسبرهأَوا)لترجوم

أونقلو!لىلايمترديدهكشرةمنالسامعأَوالؤارىْيملء!وحتى-3

الف!رعا-!اي!فداىاالعديدةالما!قوراتمن!أثورأباعتبارهترجومهأو

اتتدامفىطريقتهمنيغيرر"ىكان،عامةبصفةا-هودىاالدينى

وا،يؤخبصسهلماذكرهفىوا)تاخيرالتقددمأسلوبإِلىفلجأَ،الما"ثورهذا

يذكرريىكانشينقهالسابالف!رقينفؤى.اكرجمةهذهمنعليهي!تمد

أَو4علإاللفظةتفسبرفىاعتمادهويبينللفقرةشرحهبدابةفىأونقلوس

فىبستمرفإِنه)2(ا)تكوبنلفقرةشرحهفىوأما،طاتجرجمتهيكخمفى

وبتردث.وأخلاقه4صفاقحسبكل(بنالْهإلىيعقوبحديثشرح

وبشرحا)ب!لىأدواتءلىيعتمداناللذبنولاوىشمعونإلىهنايعقوب

)3(ا،طولا)ثرف!ف!ياخذسلاحبهماكلمةإلىبصهلأَنإِلىذالمثر:ى

ب-يثا)شرحفىواستمر،طريقتهفىوجدد4أسلوبفىعبرهتافوشى

ذالمثأَنملفا5ًتفسيره-*تماًوأَ%ير4لدبللماذورمظهرأَ!ال!ارخيرىلا

.اونقلوسترجومفىوردكلا

أَسالصياً"صدرأر!ىتفسيرفىل3بثأونقلوسترجومأَناواقعوا-4

ر!كأأَناذهناإِلىبت:ادرفقداهناومن.عدديهااععمدا)ىالمصادرمن

ال!غمرةبف-ران!3عن!4ا)!ىورة!ذهنفسرتىوأَراد،ءاليهالاعتماددائب

فىتإصةوبصصةاونقلوستر%!ةثنلماثوررfذدونالفقراتمن

ه:94تك)2(41:12عدد-13:18خروج-43:15تك:انظر)1(

با!غةالميفوهو.اللاحادواتفىلنةوتلك:صلاحهما:والمعنى:الكبيرالنور)3(

يقصد)الظلمادواتاع!تخدامغربتهمأرضفىتعوداإذموطنهماrخرقولوق.الونانية

.(16:3حزقيال)مولدكوموطنكقيلكا(بالأسلحةالنلع
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بلمععرضأونقلوسي!نوا)ىلملغوىشرحإلىت"تحتاجالتىالمواضع

ثاعلمن!ىيتعرة!لاأضرىلغةإلىلغةمننصىاًينقلأنهبحكملها

؟صادرمستيرنأبفسرهمابفسرريثئكانالمواضعهذهوفىلغتهأوالنص

يتر-حم!ولمدابعبارةأقوالهبخغثم،الب،ودئالدبىالما!ثورمنمخعلفة

أخذأنهإذ)1(العددلفؤرةذفم!-رهفىذلكبتضحكماأهيذااونقلوس

ويسهبمضارعاًأممستقب*كانإذاوعما"يقال"الفعلزمنشرحئ

المقصودب،اريقولمصدرهلنابذكرلمآخررأباً:I,9-ثمالثرحهـذافى

)2(منهبفهمتدكماالمستؤ-لو)يسالحاضرهوالفعكزمنمن!هنا

في4بختلفالذ!ذفسبرهبختمنجدهشرحهفىالف!لزمنتحددأنةبعد

.()3الرأىبذلكاونقلوسبترجمولم:بؤولهأونقلوسء

فىاءتمادهرءمأنهوهى،جدأ4كل!مدلالةتطتناهذهر:ىوبرارة

بصصةفيهاجاءماعيينا-تفقلمأنهإِلأ.اترجمةاهذهعلىشروحه

ي!نلمعامةوبصفة.المم!ىتامبأبراهمات،1ياخذحانوإِنمادادْمة

ر-اولباستمراركأنوإنماالماؤورءلىاءتمادهفىواحداًلوبأأ!ىبتبعرثى

ولاربداظاب-ذبب--ثالما"زوربهذاانةالاسفطرقفىوبخمترينوعأن

.الاطلاعطوليمليجعله

/7!عوزئتلبنيوقاذان(ب)

أرء!بالنسبةجدأمهمةاونقا،سترجمةعانتكبفبتضحسبقمما

ا!سفارهـذهتر%3قدأونقلوسكانواذا،الرصسةللأسفارتفسرهفى

المق!ودفإن3خرراىوق:والمعنى.اظسةالأضارتفيم)2(23:23مدد)1(

إلىحاجةقلي!واانهمهذاويعنى،الحاضرLiو!الممبلزمنلي!يعقوبعنيقالبكل!ة

اللهفعلبماائيلوإصيعقوبيخبرانفىضرورةهاكتكونعدءالأنهمنجمينأوعرافين

.الصالحونالآتقاءيخبرهمأوالماءناموسهوماأنياؤهميبلغهموإْكلايتكفرنلافإكم

المعنى.نجفىاونقلوسجميتروأ:والمعنى.الابقالمصدش)3(



*ذهدَزتو.الاذ--اءاأسفارعوزئبلبنيوناثانتربمففد،الاَرامية)ق

:إ؟ورباإم!برهتةفىىرثءاب!ااععمدالتىالهامةالمصادرمنبدورهااخرجمةا

4اسلوبومت،-4فىبختافقدبونائانقرجمةمنللماثوراستخدامهأقالأ

إلىذلرثويرحيم.اخمسةاموءى!سَفارأونقلوسلتوجمةاستخدامهعن

أ--لىتضهنتنعاب!بةتشريعيةأسفارة"كانفسهاا!سفارهذهء!مون

نءمهرودتهومابع!-لىا-اوكيةواالدينيةوفوانينهاايهودبةاالمثريعة

ق

تراثعلىتحتوى"اىاالأخرالأنبباءخاصةوبصفةالانبباءاصمفار

برذحوايهودابيدالأَضذ-شتىبىطرؤ-حاواواالذيناروحييناالقادة

بهإب!ماحماط،ة3احاوا-تماعبة4ربوعس!سباسبةظروففىالسلامة

تهداممعظههافىالنبوءاتهذهكانتو)ذا.جانبكالمنالأعداء

ا)تراتهـذاانإِلاا-ياةاقعدعلىبمدبزا)ونصااصحاباعانعندماممعيراَ

فهو.ا)ظروفبحسبوبشكاونهبؤواوق،طيهودأكللمصدربقىقد

.)1("احباناًالخلاصفئوامل،حجأاللهعغفرةفىاءل

مايىا8ًدَكان4أَذالانبباءتفسيرهفىر؟ىلخهجالواضحةوالسمة

أظر!طاادىبخصوةه،ابشعرالتىاإصطلحاتابعضلمفهوسهشريفاتي!ى

قءذالمثءلىرضؤبؤدلما،4!واضمحمفهومتحديدالىحاجةفىوأنه

"رؤيىا!افه،ومتعردفه"لا8كلذلكومن.عندها!يدةالاسسوشبيتإِرسماء

ارؤياامفهومبتعربفأَوحىقدهنافرثى)2(ا:الحزقياليثر!صا

ا--لىرؤيراكلأَنوهو:تحدبداًلهاتفسيرأوأَعطىبل!الأنبباءعند

الدَه%صهابفؤطمو!ىروذةعدافما،اواضحةاالفعايةالرويةمعناها

لاْنهنظرأ:اللهمنرؤيا:والمعنى.7%المقدتاليهابات)2(ه.صالديىالفكر(?)

حقيقة.وليستحلمهنةعلالقمنرؤياعليهااطلقفإنهالوافحةباثماهدةالرؤيايرا

موصيعدا!مارؤىليستفهىحةالوا!اثماهدةخلالمنكانتولوالأنبياهرؤىانإذ

؟الاْنياءشبي!لثيهاتوبيدقيل!حيثاللابمعله
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فقطالا-لإمقببلىمنتعدفإِ+ياالاَخرونالأَنبباءرآماوأما،بذلكتعالى

ن.الما"ثورءلىيعضمدأيضاًنجدهللأنببءرثىتفسيروفى.رؤىوليعست

اإ:!إتاوابتاابرامهلأسفارهم.نبضأبذعرولتاصودواالم!ثناأحبارأقوال

.!1)هاءبرو

كتعريفةالعفسيربضمنهاكاناىاالجانبيةى2رملاحظاتوفى

-دال-ولهاثارقدي!وناىاالا"موررلبع!دتعرضأيضأنجدهلارؤيا

ءلىذلكفىمعض!داَ؟بدأتوأبنمتىَمثلاحزقعالكأوءةخلافأو

لفقرةتفسيرهففى.!لشانهذائعوزئبلبنيوناثانقرجمةمنأثرما

هنافهـو.)2(ا)-لافهذافى4برأْببوضوحلنابصهـح3:أال-زق

ءلىذ)كفىمعتمداَقومهإِلىبرسالتهحزقيالب!ثوزمانمكان!حدةد

مدإسرائبلفىأولاكانتالنبوةأنمنترجمتهفىيونا؟إنذعرهما

أسبى.ابمدبابلفىأضرىمرةأعبدت

4أزبونا؟انزر-صة!نالمازورعاىرثىاءآدفىاكظرءىيستيومما

خبتب"4ابم01وذاكهتفيدصنهاوبصنفسهـاالترجمةبنصبقكان

كلر-.اةفى-زذيالس!رؤصمرقد4أَذءلىدايلاذلكيعلإناوقداوذتملومر

/1)تفسبرفى4أساوبنضجأتوبعدال!صسةللأَسفإرهتفت!يصعنكل-أخَرة

اطلاصأتونتيبة،)تلامبذدوالتدربرالتفسيرفىالمستمرةممارسعهنتيجة

ن5كت-"مايمتتق!أَعاد4أَزأَو.ء!تلفةإصادركلستمرةوفراءاتجدبدة

نءنعاموز-نخاصةذاكإِلىبحا-تهأَحصأَنبعدالسفرلهذاتفسير

بهاأوصىقدالنبوهةتلكاناقولوأنا:والمعنى.المقدسةالكتب)2(3:اصزقيال)1(

اتيل،إسرفىلهقينانهاالواضحمنإذ،ادىقبل(افيإسريقصد)الأرضفىإليه

بؤيدمايوناثانتر-مولقد.اليهمبعثةبدايةكانتوأخها،لدىذكرفيهايتضحأجث

ائيل.إصفىاولابوزىبنلحزقيالبالنوءةأوحىقداللهبأن.ذك
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4بامتد)وبانه41يرصرحدائماَحانجدهأنرضباموتلميذهحفيكهطريق

اتفاسيرامنيستبدلماطبقاتفاشرهابض!تعديلاسجرىةانهالعر

!.0)خرىالأ

نءادادور.نالاخذفىر:ىاتب*4الذىالمعجددالاص!اوبوبففس

تد!يماتفيرهفىالعوجمةهذهنصيوردأيضأنجده،يوناثانترجمة

عددإِحصاءفىباخذانبمدذجده)2!حزقياللفقرةتفح!يرهففىلر(يه

ارباعر!رد-ملاىاالمركبةحيواذاتءنواحدةاءلوالأجنحةالا"وجه

)3(1(000بوقاذانتر-ء".،وذالمث!؟يقولالفقرةلهذدقفسيرهختاموفى

بضص!ونقاهااؤشر%04بهـذهجى.ءوإنماالعددهذاأحصىقدتفسيردفىفهو

فىأيهإذهبلماتأمميدهقببلمنوذلكفقطإ)يهاالإثارةأوبمعناها!

يوناثانءننقا"عندتفسيرهفىالمضطردةالصسرةكانتوتلكتفسيره

أسانأ.ا!سلوبهذاخالفقدعانوإن

اتمسكوااإ*توبانصاكلتإبمةفىدقةفىعنهعرفمماارغماوعلى

الى4ب4احظبافىافةمضاب!سرةأحساذاحتىوصلتها)ىالصسرةبهذه

اواوبامرةتب3ذأَةصامناواحأَ)فظةفىفعلكماالما"إوفغيرامثىءاهذا

و%،ة*نويثر-لااالصووههذهءلىوعاقاخرئة!الحرفهذاوبدون

اإلا-ظاتبمرىنبدكلهذلكرغم.النصل!باؤومفهومهالديشيةنظره

الأَةلعكايهاااقارئانظريلفتأَنيجبكانأَبضاًالنصفىالواضحة

اإفسربنءنت.افوهمنبعضوذ!رهايف!للمانهالا؟التعمبأبمن

النصفىكتبتقدويردى)فظ-ةأننجد)"(أيضاًحزقبالفقرةففى

6:اقيال-فى)2(.الاْولالباب.اثالثالفصل.رشىتلايذذرشامانظر)1(

حناحا،وخمسبنوصتةبمائتبنيرناثانترجمهماوذك:والمعق.المقد!اليهب)3(

8:احرقال41(
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اجصعاحا)ةفىالكلمةباًنيوحىكاالصيريةبحركةالباءوحركتبا)واو

النصفىالمتبعللنظامطبقاًوذلكبالعاءتقرأفهىولذلكالمضاف

وشىيثرلمذالمثوخ،الألفاظمنوالمقروءبالمكتوبعليهوالمتعارف

1)الفقرضلنفصتفسيرهفىقمحطداودوذكرهاالملاحظةلهذهتفسيرهفى

حزقيالرؤيافىالربكلرحبةوصفف!هنااهتمامهرعفىفقدر؟ىأما

هذهأَنويبدوإثريوناثانذلكف!متعبعاًتحملهاالتىالأربمةوالكرربليم

اختلفوإنالقدبمالبرئالخبالف!كبيراًحيزاَتشغلكانتالكروبيم

جصخفىتؤريباًواضحةكانتمهمتهـافإنمرحلةإلىموحلةمنعددهافى

حهلرمسليمانوهي!لموءىخبحةف!العهدلعابوتالحراسةو!كاالمراحل

.()2حزقيالروْىفىكماالعرش

:دلهولتاعصسبمدالما!ذور:لثاَدا

هذهمنوإن،مبرالتففىاهلصيةارلةىمصسادرءا!وقفناانعبق

تش!لاىاالمدارستلك،الجاءونيمكلدارسكانتعليهااءتمدالتىالمصادر

أَنهااذاوةتانؤصفىو--ويةجديدةءرحلةالعهودئالف!رقاريخفى

اإدارسءقوالاجتمايرةاسيةالسبظروفغاف!تشلمفئةبوسطءايفت

)كةأصحابوا،!!ماوىكتابأَصحابفي"اي!ش4ببه،علإ،1السابقة

انتزاو-جبحد!أَنلابدوكان.العبريةبالغةصلةاتاللهأَقربهـى

ا(يهودىوالفكرناصةمنالاسلاىالعربىالف!رينببن،ثروالتوالفإق

.بالياءويقرأبالواوكتب:والمعنى.المتاْخرينللاْنبياءقمحىداودتفير)1(

منأربعةتحملهعرضعلجالسأالربصزقالضرمنوالعاشرالأوقافيص(حانيصور)2(

نر.ووجه،ثورووجه؟أ!ووجه،إنانوجه:أوجهاربعةمنهالكلالكروبيم

.اقلمنالقادمةالعاصفهَالريعو!ترىوهىإنانأيدىتخهاأجنحةبعةأرنهاولكل

.أخرىإلمرحلةعنوضكلهاالكروبيمسورةأجانأوتخلف

803-286ص،ب!ريمقوبالد.دنر-ت.الاميةالحضارات:راجع
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أَمعالفيهموظهر.مؤلفاضهمأهم3الجاءونيموأنتج-أخرىناحعةمق

واللغةالتفسيرفىالمؤلفاتمنبالعديدتراثهمأثرىالذيالصوىسعديا

رشىوعرف.آخرإلىمكانمنءؤلفاتهوانتقلت،والفلسفةوالفقه

.الجاءونبةعصرفىوبومباديثاسورامدرستىفقهـاءبقيةعرفكماسعديا

.)1(بهوتاثرس!دياعنوأخذ

تفاشرعلىاطلاعه.نأَو))يهالرواياتنقلتهممااقتباسهفىورضى

المعنىنفستفسيرهيضمنكانوإنمانفسهالنصيقتبسيكنلمسعديا

التفسيرىسعدياأسلوبفىيجدعانJjtlو،تفاسبرهالفيوىأودعهالذى

نفسإلىالوصولف!بها!شعيضأاللغةإلىيلجاكانأَنهحتىماص!ربة

القارئي!ادحتىذلكيشرحِف!ان،تفسيرهسدياضمنهالذىالمعنى

تفسبرهفىفرشى،بهوتاْدرعنهأخذأَنهفىيضكلاسهديايعرفالذى

:تىوالتىفمهطowa؟لفظءفسرقدنجده)2(التكرينلفقرة

؟!كةالفرلمن11ضافالمصدرحالةفىهناواللفظة.ضعف،انثى،انحنى

سعدياتفسيرإلىرجعنافإذا)3("صلاةلغةإذها":غولهرشىويثرحها

)"(001الصحراءفى)يصلىإسحقفخرجأ:يصولنمجدهالفقرةلهذه

تعدلاطفبفةزبدةمعللفقرة!فسيرهسعد؟منرشىيقتبسوقد

3خرتفسيراًيوردقدانهالا،المعنىيستقيمبدونهاإذالتفسعرفىجوهرية

الف!رة-!فىشائعةوف!رةمعبنمفهومعلىالتلممميدبهدفالفيمرةلنف!بى

ذجد23:4ا)ت!وونفقرةففى.التوراةنصمنمس!تمدةاليهودىالدينى

فىورشى.()ْ""م!موضعيفغريبأنا"بقولهترجمهاقدسعديالأأن

24:36تك)2(.الترراةفىاكفميرأصاليبونيمالجاسمدر؟تانظر)1(

.الصلاةعنتبيرأو.صلاةلنة:والمعق.التكوينضر،جدولوتمقراوت(3)

الابق.المصدر)5(.الميرىلسديايةبالعراقورأةتفير)4(
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ايهإسبقهالذى)1(تقريبأالمعنىنفس:يقولالفقرةلنفسفؤممبره

)2(.3خوتفسيرأالفقرةلهذهتفسيرهضمنةدرشىنجدذلكومع،س!ديا

اوعدابذاكاقارئا)يذكركأَنماالاَخرالتفسيربهذابإقهنافهو

ابرا!يمأنيقولأنيريدفهـو،التوراةمنموضعغبرفىذكرهوردالذى

دفعءلىواصربين!مغريبانهلهمذالأَنهمنا)رغمعلىالسلامءليه

نفسىءقرارةفىيعلمحانانهإِلازوجتهفبها)-دفنالارضرةطعةثمن

هدفماوهذا!بعدهمن)نسلهستصحءليهاومنالأَرضهذهان

يعتمدمااَوكثير.تفسيرهضمنأَوردهالذىهذااستشهادهبد)-لر"ى4إِنب

وبصفةسعدياتفسب/ءنالما!ثورالمعنىمنالاقتيباسءلىقفسبرهفىرشى

.)3(الخمسةالاسفارفىخاصة

فىتفاس!يرهسعدباضمنهااىاالماثوراتنقلهفىرشىحانةإذا

دةثَانؤإنالأ--انمعضءافىالمعاقسوىيقشبسلمالخحسمةالأسصار

رقت--روهـوتغيرقدذ"ثفى4أساوفيأَنإِلا،اخرىاضعءشفىالأَلؤاظنؤل

!-ذاوب-تمحطَبامفرةعنهب،ضذنجدهإذللآْنبياءتفيرهفىعنه

مظهرين:فىمنهالمباثرالاتتباس

وتؤ-يرهابثر-هاسعدبايقومالىوالعباراتالأَ)ف!اظإِن:الأول

غوماىااهباراتواالأافاظنفسهىتكونتكادالفقراتمنفقرةمن

ينقضها.أوعليهايزيدأحباقأكانانوبتفسبرهارشى

غ!.يبفإفىضئتمإنآخرقولوق:والمعنىالابقالمصدر)2(.الابقالمصدر)1(

.الاْر%رهذهأعطىلنسلك:اللهتالإذالحقلىويكونمواقأ!ونأو

21:18خروجانظر)3( : 2 r ، r-01:01،11:36،23:61يينلاو

41:6عدد : 1 5 ، TV
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كانوإنالألفاظهـذهسعدياوتفسيرشرحنفسيقتبسأنه:الثافى

ت-رلاباستمرارو.خجددةمتةيرة4فيوطريقعهالتفسيرأسلوبأنفىيمتاز

.في"الاسعرساليمللاالقارئيجلالذىالأمر،واحدفطعلى

بىتفسير.قارنأالدافيلسفرتفسيرهفىرشىبىتتبحذلكملاحظةويمكن

نطسبخعاررءىنجد)1(دافياللفقرةتفسبرهفقلهالفبوفيسعدبا

وقد،وشرحهاباخعبارهايصعدياقامانشقاىاوالعباراتالألفاظ

لنفسر!مااختيفىوريهىسعدبامنكلبتفقأنالمم!نمنيكون

ىأفىوا)تفسيرالثرحمن"زيدإلىمنهماتحتاجالتىوالألفاظالعبارات

وألفاظكلماتنفسفىأَدضاَبنفقاأنأما،السفرفقراتمنفقرة

الاَخرءننصلقد(حدهماأنءلىدلوإلايتملافذئك،نفسها)تفسبر

لذالمث،ا)زمانمنءنا)قرنعنيقرببمار:ىبسبقوسعدبا،.ب"وتاثر

!حط!طأب!ءَصالصارةتفسيرهالنقلهذامظاهرومن،عنهنقلقدفرشى

.)2!الخ...الحلمافمإذا":بقولهسعديافسرهافقد،الفقرةهذهمن

يقتبممىي!ادنجدهالعبارةهذهلنفس)3(رشىتفسيرإلىانتقلعافإذ!

تبدوقدبىصورةأوردهاقدكانوإنألفاظهنجفسالسابقالتفسيسرنفس

تأَثر؟"دىءلىيدلمما،الفبوىسعدباب4فسرعماتختلفأذهامظهرهافى

سناقآخرمعنىلدينايؤكدالوقتنفسفىوهو.عنهوا!باسه4برشى

يهتمدونالذينالسلفبينالمفسرينمننفسهسعدلِاكانوإنذلكبعداليه

2:9دانيا(1)

لى.تقولونهكاهتفيرأنأعلمفقطالحلمقلتمإذا:دانيالعلسدث!تفحير.المقدتالكتابات)2(

نفىمن2:35لفقرةهتفيم:أيف(وانظر.لدانيالرضىتفير.الابقالمددر)3(

الفر.
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ذاكlسعدبذكروقدسب!وهـمالذينالسلفأثرتتبععلىتفاسيرهمفى

.)1(للعوراةتفسعرهفىبنفسه

فإنناا)تفعمبربةالأَندلسمدرسةإلىالغربإلىال!ثرقمنانتقلناوإذا

بتعرةركانعندماخماصةوبصفةالمدرسةهذهعنأثرمابىوضوحنلمح

ءلىب*تمدنجدهحميثتفسيرهفىوالنحوبةاللغويئالنواحىالعض

ف!وخاصة)2(جناحبنمروانأمعالالأندلسبمنالنحوءلمهأءمجهودات

ءلىاعتمدكما،امطفواالجرحروفمنل!لالمتعددةاسعخداماته

مصادرأهـميكوقانكاذااللذينليراطبناشودوق)3(سروقبىنمنا-م

آرائهمابمضلى)4(ءارضقد4أذإلامعهمااتفقوإنوهو،اللغوىعلمه

.القدبمامهداخاصةتفاسي!رهكأ4كعبرةمواضعفىذ)كوأثبتالنحوية

اءتمدألذىالسافأقوال.كأالمأؤور!نا"الْلالكمهذاجانمبوالى

منابتداء،ودىا)الدبىا)ف!!رءراحلمنمرحلةكلفىر:ى4علب

تدوبن!اةتموالتىا)تدوبنمرحلةإلىالما!ثورات"ذهَالروايةمرحلة

مدرسىفىثلاا)تدوينعصرتلىما؟م،والجماراالمشنابصيهالتلمود

أبضاًاءتمدقدرية!أننجدعلمهذلكجانبإلى.والاندلسالجاءونيم

ت!نولم4بالعهدقرب!كانواالذبنالي!ودأحبارأتوالمنالمائورءلى

سحيقة.زمنبةفترةعت"م!فصله

بمعناهاا)ررفي-ةالمادوراتمنتعدلاالأَحبار!هؤلاءأَقوالكانتوإذا

تفاسيرفىوأَسابأهاماًجزءاًشكلمتقدذلرتمعأَضهاإلاعليهالمصطلح

هدرشان!مو!ى"وا(حلإوبنمناحم"عنأئرماخاصةوبصفةرشى

اللغة.منرصىموقفانظر)2(.اغمسةللأضارسديامقدمةانظر)1(

(r)01:63عدد)،(24:8عددانظر

)رضى(
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المصادرمنبالأساصرالمسمىمؤلفهويهضبر،باستمرارر:ىيذكرهالذى

الاَثارهـذهثلإن!إرمعهمم!نْلاالذىالأَمرارشىعلعهااعتمدالتىا"امة

ذكرفىيسهبرشىنجدا(آالجددلفقرةثل!شرحهففى.تفسيرهفي

تفرعتاىاائرالعثأَنوكيف،مصرإلىنزحواالذبنالأَسباطأولثك

اذدناأواءلمثواماالنازحبنهؤلاءحماءب،سصتقدذلكبمدوظهرت

ومز-كأ.افرابمعشبرقعداة؟بأَممائهمالعشائرتدعفلمذلكلأب!ولدوا

فيذكرهذاقو)44ببؤكددا-لإلىسحاجةفىنْفسهرشىيجدوهنا

.)2(الأَدلةقىاك

كلوسىءنالماذورمنوجدهالذىهذاأنبثمركانرءىأنوب-دو

وهو،الأ-اداءلىمعتمداً-الفقرة"ذهمدراشتفسيرسوى)-سهدرشان

بت!قخ)مإذا-خاصهةوبصفةالمدراشبىاؤتفم!بر!يرفضءئبرةأَحبانفى

منهصاةشر-!ايببالاالفقرةب،نب!رحماوحصيرأللنصالعامالسياق

وخضمعا)ذىالمدراشمرذايقبلعانذلكخأَنهإلاالنصباق!عن

أَنأوقبو)4منب،!س!لا3انأَح!سإذاخامحمةوبصفةالأَجاداىللمف،في

ا)فصرة!ذهذتطاب:ب!ولذلكوفيالبشاطحسبشرحهايمكنلاا)فقبرة

ز-فىهوكذلك.)T")3ضرمنهـحب،ىشر-هايم!نولاؤدراشاحسبشرحاً

ز!ددهصخما،ا)تفشرفىباْبنا!صرلاأ%اداانهسوىوجدهماْعلىبملقلا

تظسبرءنالمادورإليي!تندرأىأنهإلأالفقردتفسيرفى4رأبعنيعلن

رأسا!فىوجدتهو!ذا:بقولهتفسيرهبخغفهوولهذاهدوشانموصى

."()هدوشانامومى

هدرشانموشىرابىأصاسفىووجدت:والمعنى.اةالورنور)2(24؟26عدد)1(

حصرونةثلبينلعثيرتفرعاولهذابهماحاملاكازتعندماإلىسممرحتفْىقدمهمان

اثر.ابنا.منكانااللذانوملكئيهلوحابر،يههوداابناءمنوهماوحامول

ا:25للخروجهتفسيروانظرا:اتكفىاالعاظلقرشىنف!يرانظر)3(

.هدرشانموشىرابأصاسقوجدنههذاو:الخ!سةالأضار)،(
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عا-4وصابكاناذئاا!لاثورهـذاعن-ألاتذفىرلزىيسععروهكذا-

.)2(.تفاسبرهفىا-4ء!روذكرهمت"واقتيعر)1(بالدراشالتفسيربمطا

:ارأئم!ْءبإالتف!بركلنر؟ىموقف

واءتكأا-افاأَؤوالن5الاادورءلىتفاسبرهفىرشىاعمَمدوكما

أءبم-ىم!ىأونصعاًكانسواء)تفاسيرهيضضمينهواهغالما8ثوربهذا

جاذبإِلىا!تمقدأَبضأنجدهفإِنفا،التفسبرفىسماتهمنوسمة!هاغاليأ

بالرأْى1)تفععبرتسمع-4يمكنعصاوهوا)تفسيرأ)وانمن-بلونالمأْثورهذا

4ا)تةممبربمادتهاختبإرفىلها/لشخمىأرأْىاعلىالمفسر4فبيحعمدالذى

واضعهوا)فبوىسعدباب،!القول!كنالذىالاشلوبهذارشى،جوانت

كانيخفب،بالمازورلتفسبراوبينبعخهفرققدهناوهو،لهالا"ولىالنواة

ودلىماكأبراًكانا)فقرةشرحفىنصظرهمووجهاتالسلفلاَراءبحركا

الذىارأْىافىمعهـم-بخعافوقد،عنهمأَخذهالذىمذا،فىالخاصبرأْب4

فىالأَ-بارمعاختافمئلماصواحةذلكيعلنأنفىيتحرجولا4بياق

حوبةوالت4اللغربالمع!صائلفى4فبيخعلفكانماأَور-لصمىتفمسببى

ء.!.)براطبنودوناشسروقبنمناحممنكْلح

،ؤم!-بْبإدأزورأتصصبربتبرلار:ىتفسبربر،!القوليمكنوهنا

باا،!زور--رإتدابين4فبجفعإنماو،فحسبارأْىباتفسبراًبمعبرلاكما

لاامر:ىعندا)رأْئانندركأنيجبصانناهذاومع.ارأْىباإتفسبروا

يدلىكانالما!ذورعلىالوقتنضفىيعتمدكانوإنماكل!طلقاًرأْباًيبهن

مه!ااد!زورمنمزتافةبرسائلباتباعصىحتهعلىمدللاشرحهفىبرأْيه

بعدها.وما-24صيعبتى:أيضأذلكلْىوانظرصليبر:انظر)1(

4-ا:11:21،23العدد-48:7تك:منفقراتلبعضهتفسيرانظر)2(
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!ىياقمعبتفقماعلىالسلفوإجماعالدينيةوالمروياتونحوهااللغة

النص.

؟ةرشىعندبالى2ثورالتفسيرملامحنستوضحأننستطيخهذاوعلى

يلى:

:,احبراالعنعنةتسلسلأسلوبتفسيرهفىيتبخيكنلمريهىإن:أولا

.المأدورذا4الأصلىالمصدرإلىبالصارئيصلحتىالما!ثورمنأخذهفى

العدوينعصربمدخاصة-التفسيرفىالنهجهذاأنإلىيرجعذلكولعل

هـذا.نمدوناًكانماوإنب"قييكنام-الشفويةاروايةامرحلةوانتهاء

السند.معصلكلهيكنلمالتراث

المأذور.نا!صلىالنمىبوردا!حبانأغلبفىيكنلمإنه:ثافياً

فىواضحةبى!اراتا-4إالإثارةعلىيركزكانوإنما،ا)سلفأضالمن

..ترجمتهأَو..كذامدراشفىوجدأو،حكماؤنافسرهكذا":تفدبره

عدمصحوقوضتبينالىالعباراتمنذلككيرإلى،00آخرقولوفى

الما"دورات!أوضحولعل.التفسيرفىالقولمنالما)ثورنصلنفسذكره

كماالألفاة!بهضتر-!ةفىتتمعلالتىتلكتفاةرهفىبنصهاتردالتى

بنووناثاننر-!ةمنعباراتبهضأو،أوتقلوسمناقتباسهفىتظهر

!سيرهفىخاءمةالفبوىسعدرامنتبسهاةماجميعاوأوضحها،عوزشيل

.)1(دانياللسفر

اإذهبرباقكحبرأنهرشىتفاسيرفىالواضحةالا"مورمن:ورالعاَ

وام.اديتليةاوالمرتقداتالقفسيرفىاليهودانببنالربتاهجالتزمفقد

بابءنواوشفأخرىيهودبةلفرقآراءأومنا!جوتفاسيرهآراءهبضمن

بعدها.و!ا2:13!انيال)1(



-357-

وم!صرىأحباريفعلكان01جكسوذلد،المعارضةالاَراءعرض!

منما8ثوراتتفاسبرهميضمنونماكثيرأكانواإذاي!ودامنالقرائن

.()1عليهايردونوقدانبينالربوأَقوالالتلمود

هـنالما8قورعلىالاعمادمجردعندرشىعندالتفسيربتطهلم:رابعأ

وإنما،ب"خاصرأى)بداء!أوالمعارضةأوالاتفاتطدونالسابتسنأقوال

اعتباريم!نلاوفىداالعفسيرفى4بالخابهابالرأىالمما!ثورهذايمزجكان

.وحدهالما4ثوربمفسرأرشى

ا)دراشمنهجإلىكثيرةأحيانفىرشىلجوءمنالرغمعلى:خامساَ

مابمذ4يمتازذلكمعأنهإلاا،خادىالقصصمنالعديدبتضمنالذى

ا)دب!اايراث4ببزخرالذىالاشطورىالقصصهذاسردفىسسرفيكن

ذا5سردفىالاخعصارأوالسريعةبالإشارةإماييتمطكانوإنما،اليهودى

بهطزادا.اأَنمإِلاالأَجادىالدراشيقشبسكانبذلكقهو.القصص

النه!فهمتسهـيلبهدفهذاوكلصعاءتهفاغيرأومنهاختصرأو

.)2(النصللغةالمدراشلغةوتطويع

الدبىالظ؟رفىالما8ثوربانالاعتؤادنسعطيعتقدمماعلىوبتأء

بطبقابممالعلمودأَبرعنروبتالتىتلكخاصةوبسصفةاليهودى

عا!اءعايهاصطاحو.،،الإسلاىرالفكفىبالى!ثورمؤارناً-ا،ختلفة

وإنو%ود41ابرا)ي!ودىالما!ثورهذا-الماثورلهذاتعريفهمفىالمسلمين

ا-،وداة،ق!اءمنالتابحين)تابعىتراثكونهعنيخرجلامنهوجدما

منإلا)-را)تراثهذاوإن،صحبحسندإلىيفتقررهووأحبارهم

واقرانين.الربايبنفريقعلكو"ابنردذكفىانظر)1(

رشى.مادة،13-جوديكا2()
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وحاواواالن!رتفسيرفىارأىباجانب!ممنسأهموااناساكأهاداتقببل

وأنفسها)و-ىبمعلقالصلةودليقةليستآزاءمنجمعهأَصكن!!جمع-

نءلناذحره15سوى.عنهمشبئاًالنصلنابذكرلمالذينفصحاببمضر

اإصيردقائدباعتبارهنونبنوبوشمع،ادلإم4علبموصىأخىهارون

؟.لسلاما4ءليسىصوبمددبةالو11

...



-/!كف!لِف:

-ْاببعضبعضهالكتابتفسير

رثىعندبالماقورالتفسيرعنللحديثتعرغتالسابقالفضلفى

،القدبمالعهدقفسيرفىمنهجهعليهاقامالتىالاصسىمنواحدإًباعتباره

محاولاالمسل!نعندالففشرفى"الما!ثور"مصطلحإتعريفت!رضت4وفب

،اليهودىالدبىالف!رفىوتحديدهالمصطلحهذ!فتعربإلىالوءسل

اتراثامنهايتكونالتىالحبريةالمرو!اتقلك-ت!اوزاً-واضبرت

لشرحتعرضتالتىالكئبمنؤكيرهالتلمودفىممثلاايهـوداعندالدبى

كلههذااعتبرتذلكبحدعاجمهـاقرتبوما،ا)-هوديةوالشريعةالعقيدة

شرحه.فىب"كلستعشاًرشىا-4إِلجأَالذىالما!ثورقببلمن

القفسيرعدادمنببعضب*خصهال!تابذفسيريعشبرمنوهفاك

بيخها)فترةوطول،الوقتبمرور-قنمسهالنصأَنباعتبار،بالماثور

اسلوبذالمثأَنالا.الآثارمنأَثراًيعشبر-كفسيرهيفرضمنوب-ن

ء4َ

العمليةفىالاولالاصليحدكانإِنوةالاخرىا)تفسيراسالببعن!ستقل

نأإِذ،كلهااخفسبرامراحلمنمرحلةأَولو،ءامةب!!ةالتفسيربة

بتؤ،!هأَننه35حتى4عابأنزلمنبلمسانيكونوأَن!بدالمنزلال!تاب

منبجثاىا،ارسااشبلإخمنطريقهءنيخمكنوحتى،وتفكل-لاجهلة

تباركلتصولحيثذلكعلىشاهديخرالكربمالؤرآنفىولعل.أَجلها

ويقول.)1("وَهُمْيَنَرِكلقَوْميهبِلِسَانإلَأرَسوُلٍمِنْأَرْيصَلْنَاوَمَا":وف*الى

يرسلأَنلابدارسولفا.)2(((عَرَبِئافرْآناًأَنْزَلْنَاهكلإنَا"الكزبمالقر7نفى

7به2َ..بوصحىرة)2(24بة،اهِمإبرصورة)1(
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الانةفتعحدكذلكيكونأنلابدايهإالمنزلوالكتاب،قومهلجسان

التبلعغ.ويسهل

بهالناسعهدأَولفىخاصة4بالموحىالنصجعلماذلكولعل

الكتابيحتوب4ماتفاصيلالقوميفهمليماأما،تفصيلالاجملةيفهم

.بإجماعوالتابعبنوصحابتهالرسالةصاحبمهمةكانتفتلككلهالمنزل

وشرحلعفسيرالمختلفةالتفسيرمدارسالوقتبمرورنشأتذلكأجلومن

التىاللازمةوالؤواعدالاصس!ووضعال!تابنصوصمنيغمضقدما

وتشريع.عقائدمنئحتويهوماالنصوصتلكتفهمعلىتعينقد

بعفطالكتابتفسبرهىعامةبصفةالتفسيرمراحلأولىكانتوإذا

منالإسلاىالتفسيربمذاهبيختصفيماتسيهرجولديقولكماببعض

منهناكفإِن،)1(تفسبرهفىمرحلةأولهوبالقرآنالقرآنتفسيرأن

اوحيد،االاشلوبهويمونأنيجبالتفسيرفىالاشلوبهذابانيقول

بأنهالرأىهـذاويطل.اسثمراوضعمنكيره7خرتفسيرقبوليجبولا

إ!يةتعاليمأذهايحتقدقدوآراءتا!!يراتتحتالقارئيقعأنبحش

حتوى5أى،جميعهاالأثيءبهذهمعرفتنانستمدأنيجبولذلكإ

منبالمابيعةمعرفتنانستمدمثلمانفسهالكعابمن،تقريباًكلهالكتاب

إلىدعوتهمنالكقابقدسيةنستنتجأنإذنفيجب..نفسهاا!بيعة

...نفسهتاببالكإلاعليهنلبرهنةيمكلكلالاو!ذا،الحقةاؤضيلة

")2(وحدهال!مابمنكلهامستمدةبالكتابفتنام!تكونأنيخجبوإذن

،الصوابمنال!ث!رمضمونهفىبحملا)رأىهذاأَنمنالرغموعلى

اليتابمناليتاتتفسيراسلوبأَننقوللاأَنيجبذلكمعأنمألا

اصا-الابقالمصدر،تسيهرجولدانظر)1(

244-243صالسباسةواللاهوتقرسالة:سبيوزا)2(
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عامة،بصفةالمقدسةال!تبفىالعف!عبفىالوحيدالاشلوبهوففه

إلاواليهوديةالاشلامفىشرعتمثلاالصلاةأنمنذلكعلىأَدلوليص

مهمةتبرزوهناقوضحلممنهافريضةعلركعاتوعددآدائهاكبفيةأن

اقهصلىقالهذاوعلىأمورمنالنمىفىغمضماتوضبحفىالر-صل

صحابتهوعنوعنه."أصَلىرَأ:تُمُوذِىكَمَاصَل!وا":لقومهوسلمعليه

الأثردورأيضأيبرزهناومن،وكبفيتهاصلاةكلركعاتعددعرفنا

معلقعنصحبحبسشدمنهنقل!اخاصةوبصفةالتفسيرفىهميئه3و

الوحى.

فىراعيناإذاالقديمللعهدبالنسبةهذارأيهفىسبينوزادِصدقتوقد

قبلذكرهسبقوما،وشكوكنقدمنال!تابهذاحولأثيرماذلك

والوثيقةالسندالص--يحةالحبريةالعنعنةسلسلةإلىافتقادنامنذلك

وبينالنصعصردلينالزمنيةالفترةلطولنظراًنفسهالنصبمتلتىالصلة

شرحهفىاجعهاداتمنذلكبعداليهوديةالتفسيومدارسب4قامثما

فالتهذاومع.ذلكبمداوالثافئالمجمععصرفىذلككانسواءوتفيره

أسلوبءايهايقومأَنيجباىواسبينوزاذكرهاالتىا!سَابةالمبادئ

وخصائصطبيهةفهمضرورةفىتعلخصوالتىببعضبهضهالكتابقفسير

كلفقراتتجميعثم-العبريةاللغةوووى-الأسفاربهادونتالتىاللغة

موضوعفىمنهاتكررماعلىبصهولةالعثوريمكنحتىوتصنيفهاسفر

مهمةالمبادئهذه.)1(ذكرهاالتىالتفريعاتمنذلكغيرإِلى،واحد

عندهيعنىهذاكانوإن،ال!تابلتفسيريععرضمنلكلشكبدون

ذلك،فىمناهجهماختلافعلىالمفسرونب"يقومبماالاعترافعدم

ونسبةالقديهالعهدمضمونفىأصلاقسمككهإلىعندهراجعهذاولعل

8،2-24،صالسابقالمصدر11(
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فىموضعمنأبهعر-فى!راحةذلكعنأءانكماةا:ليهاالىالنصوص

/.المذكورةرسالته

فىر،إمعانبددةالقددماههدالنصوصالمتتبعفإنحالأيةوعلى

عصورهممرعلىأيهوداأحباراجتهدهعمابعفداًوتفيرهلفهمهمحاولة

ال!تابهذا4فقراتأنعامةبصفةيجدفإِنها)تفسيرفىإجت!ادات.ن

يلى:مماواحدةتكونأنئعدوالا

آخمموضعفىتفصسللهبوجدقدموضعثمنهاأوجزكلاإدط

.لكتابإأمن

نفسر،فىوربماآخرنصيقعدهقدمطلقاًتعاليمهمنجاءما%تثا.

.الفقرة

التخصيصمريدخلهقدالفقراتمن!رةفىعامافنهاجيإء!اان:ثالثأ!

ذالمث.بهدسيتصْحماعلىا)فقرةنفسفىأوأخرىفقرةر!

يربالذىوهو.ال!تابيفسرانالعلاثهْالا4مورهذهاتضرتفإِذا

فعلابإِم!،انهفإِن،ذكرتأنسبقكما4روحبوقدرةموهبةيشعأن

باكةبتعاقماب!لا)تاما،لمامضرورقمعبجحضلمجض،ال!تابيفسرأن

انص.افىافضاةعكتعف-4تجاإحساسذالمثعلىيترتب)ذلهاومشاعالنمى

يحضويهااىاالمضاهينهـذهإِلىالا"ولىمرا-لهمفىايهوداأَحبارفطنوقد

أَكعر،تف!-جلاتايهـاءازادوابلعليهابفاءتفاسبرهموفسروا.النص

وسار،عصرهمفىا)تؤسيرعليهاةإمأسصالعبوقواعدفىذلككل،و!ىوا

التىالفقراتفىخاصةوسصفةالنص)تفسيرتعرضمنعلءاي!ا

التوراةأصها)يبءليهاوأطلقوا:عليهايقامىاوالأَحكاممف!اذستنبط
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اَأسلوبعشروثلاثة،الشيخهلليلعندايبأساشةمنتتكونالتىوهى

يوصىبنإ)يعازرالحبرعنداًاسلوبوثلاثينواثنان،إيطعيلالحبرعند

.)1(الجليلى

ببعض؟بمضهال!تابرثىفسركيف

الم!لفةالأسا)!يبجانبإِلى،السابقةالمضامينهذهاعتبرنافإِذا

اجساسإِلىبالإِضافةالقدبمالعهد)تفسيرا)يهـودأحباروضعهاالتى

هوهذاكلاعتبرناإذا،النصلغةلطبب*ةوتفهمهالمفسرلدىاللغوى

منرشىيعئبرمدىأىقإِلى،ببحضبحضهلل!تابتفسيزهفىالالسامى

التفسعر.فىالاسلوببهذاالمفسرين

تفسيرأنهمنالقدبمللعهدر؟ىتفسبرعنمعروفهومماالرغمعلى

ارء،اوعلى،الثقافبةباخهامستوسافةعلىابهوداهيرلجصوضع،شعبى

الحالاتمنالقليلعداةصماوالععقيدالتكلفعنوبمده4أيىاوببسأطةمن

الحديثفىويسهبالثصفىلغؤيةلمةلمشكبتعرضعانعندماخاصة

وسعة،ا!ضعةافىدقةءلى-يدل4فالسلوبهذاعلمنالرغ!اءلى،عنها

سبيغوزارشىسبقفقد،النصلغةقفهمف!قامةويصفاةالاطصلاعفى

تفممبريقالكماأو-نف!4اءتابامنال!تابقفسيراتبحعندكلا

معاقالأافاظبحملأَند:نبصبطةبصورة-ببعضبمضهالكتاب

كانحبثذلكإلم!ْا)حاجةاعوزتهإذاإلا-إِثباتهافىنفسهيجهـدمتيلمفة

ءَ
اامصتفادالمعنىجميمقنصارةلى،بحيثيةلدرايفاا):!.اشرْأوالاجاداإلىبلجا

4دسوةبماأَ)فاظهامعافىءلىمستدلاانمقراتابفسرفهو.النصسياقمن

قفسه.تاب311ألفاظمن

.(1اكفبيراصاليب)1المدخلان!أرا!)
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:واحدةدفعةهدمنحققهذابمعله!ريب،قالقولوخكن

صعبةا-سعتالقدبحم!اعهدانصوصأنإثباتمحاو)ةهو:الأول

لافقراتمستمروربط،معجددذهـنإلم!فقطتحتاجو)لا،الفهـم

دؤكدماإلىباستمرارياجافهـوولهذا،منهاالمتشابةخاصةببعضجض!ا

التىالاخرىالفقراتمنالعديدإكمافقرةف!معنىمنإليهذهبما

منه.يقربماأوالمعنىهذاتحتوى

فقرةفىءمضسوما،واحدةوحدةكلهال!تابأنإثباتهو:الثافى

نأذكرناأنبقوتد.ال!تابمنأخرىفقرةفىتفسيواَلهاتحدقد

فلم،ت!صيرهفىعايهايركزالنىالمميزات.كأكازتعندهالنصوحدة

يجدهقدوما،اللفظةورءمش!لفىولوحتىتغيعرأوبضبديليسمحيكن

.الاختلاف116(لهذاتفسعرعندهفلهمختلفاَ

اتفسيرا)يهودأجاروضعهاالتىالأسا)يببهذهرشىيشمسكولم

يتبعبحيثالتفسيرفى4أسلوبيرتبأنيحاوللمكمما،القديمالعهد

فىالكتابنصوصمن4للمعثابجمعمنذلكبعدسبينوزاإ)يهذهـبما

ي!لمفولم،آخرفىفسرومامكانفىمنهاأوجزماوإظهارواحدموضع

ب،نسشهركانأنهالىيرجعذلكانشكولاالعملهذامثمقةنفسه

تقترببصورةمعإني!ايبسطأنيحاول،ديفةنصوصاًيسعرحأنمهمته

فىاضطرماوإلا!الممكنةالوسائلب!لذلكفىمستعناًالجميع!ممن

قادرةانهار-!عندماالأَجنبيةالأَلفاظإلىيباأنإلىالأَحيانبمفر

مفرفهو.العبريةظالالفمنأكثرالعهيهدفتا(رز!المعنىتوصي!!على

ويغبرفبه،النصنظامفىيبدلناةداًو)يسس،هىكماالنصبصورةءلتزم

اللنة.عنرصىمرقفانظر)1(
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لعفاسيرهمقدصاتكتابةإِلم!لجوءهلعدمتلعلاهذات!جهيعطناأنولابد

ضدمتينعدافما!بهماقتد!الذينالعهودأحبارمنكثبريفهلكانكما

الرغمعلىهذا.أ)1(لزكرياوالأ"خرىالاناشيدلن!ثبدإحداهماكعبهما

سقرول!لالخهسةللأسفارطويلةمقدماتممعبقدال!وىسعدياأنمن

مجادلاتفىنفسهبدخلأنر:ىبشالموربما.بالشرحتفاولهالاشفارمن

النصحولإلي!ايدخلأنلفلفاسبرهقدمماإذا!تلرقدومناتشات

عنتبعدهقدالتىالا4مورمنوعبرهاسث!اكلمن4بييحبطماوكلوظروفه

تفسير.فىالواض!فمنكلهذلكورغم.النصتفسبروهىالا2ولىكل!مته

يسبرنفسهر:ىكانقرونبمدةريكابعدشيخوزااقعرحهالذىالمن!جأن

فىإليهابصيروكانالقديمةايبالاسابهذهأيضأاستعانأنهكما،عليه

كلياً.اعقاداًعليهابشمدلموإنالفقراتلبعض)2(شرحه

والآخرالحينبينأنهنجد،دائماَرمىتفاشرفىتعودناوكما

المواقعأوالألفاظ)بعضتعريفاتي!طى-مالفقرةتفسبرهض،لومن

لمصطلحاتتهريفاتأو،31(لهالمعاصرةأوالقديمةمفهاسواءالأماكنأو

منمزيدإلىمنهتحتاجأَضهاويحساليهودىالدينىالفكرفىتنعئر

الهدفهىتكنلمرشىتفاسيرفىوالعفريعاتالت!ريفاتهذهاكوضبح

التفسيرهذاتكاملفىش،عدقدعواملهىمابقدر،اكفسبرمنالاشامى

تلكمنوبنبمعابرةتعتبرا)ى((4التثنيةلفقرةتفحممبرهقفىؤ!رابطه

منيحذرنجدهالفقرةهذهةفىالعثنيةسفري!االتىالعديدةالوححابا

الئهيبينحتىوالمعبزاتادذبالاَياتيمدهمالذين،الأبلباءمنمعيننوع

)1(93..Rashiand The Christian Scholar p

هلليل.عندالأولالفاعدةاضخدامهو12:االتكوينلفقرةصرحهانظر)2(

الميأ.الىوضروبهامادخولهوحركةوالفنالمواقبوصفيمتلْوهولحزقيالتفح!ير.انظر31(

دجلها.مليهاحرصالىاليوسيةاثهداتمنذ!كيرالفيهاومهتالمركبوصارى
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يضبرلوحنا.مصدرهاوأَين،والعلاماحمت.تهْالاَياتفنا،-نجوايإهبمللناب!ى

الى!اء0فئةقيوأعطاك":ذلكلْىلْبقول.ايسماءمصدرهاانيهارثيى-مبرفاَ

تصاحبالتىالعلامةاوةالإانالفارئيفهمإنيريدفرش!.)1(الخ...

الرأىهذابؤيدماإلىسحاجتهويحث!عر.العصماءمنتكونالدعوةصياحب

والذ!منه-إصحاحأَوقوز!نفسهال!تابإلىيرجعج!دقذويؤصله

بهايصتدلوعلاماتآبإتفهـىا&مماءفىاللهخلقهااىاالافيارعنيتحدث

وأما،والسفينالأَبإمبيمتباويفرقونالمواق!تعا!الأرضفىالبثر

ال!تابمنذإكعاىمستدلاالارضفىتحدثفهىرضىعندالمعجزة

علىوجفافوحدهاالجزةءلىأصلكانإن":جدعونقولفىأَسكلا

المع!دزةنوبالإَدةب-نشثىبفرتسبذلكو.)2(أالض..؟كلهـاالارض

انصوءلىاهذهظاهركانوان،نصشهال!تاببشصوصذلكفىمستعيناً

يتملاعه.لال!ةيعنىءلاهه،ا،مجزةأَو!الإة،ا)تجمرقةهذهيؤكدلا

الأَرةىفىالاَيةتحدثوةد،)3(الناسيعتالتىإلطبيعيةب!ورته

وردتوقد)4(الإِثاليةأَو،الد)يلتعنىقد،الآيةأَنالاالمعجزةوكذلك

آبَتُثَقَالَ.3يَةلِىاجْعَلْرَبِّىقال":أيضاًالكريمالقرآنفىالمعاقهبها

بَتىِالَىوَرَسُولًا":تعالىوقال.()ْ"سَوِباوَ-الطٍذَلاثَالناسرَت!ئمَأ؟

حَ،بْئَةِالطِّينِمِنَوَكُمْأخْلُقُانٌىرَب!3مغبِ،إهجِئْتُكُمْذَ-اسْبرَائيلَ-أنجى

وَالْا"دْرَصَ،ا!كْمَهَوَأبْرِى"،اللهِبِاذْنِطبْراؤَيَكُونفيِهِفَانْفُ!ا)ءلجَّيْرِ

ببوتِ!مْ،وتِتَذَيخرونَوَمَا!لُونَتَا!بِمَا33وَأنَبِّثُاللهِبِإِذْنِالمَوْتَىوَاحْيِى

فاصخ،جدعوندأنقيلسثلما،اصماءامناى:آيةوأعطاك:والمعنى.الخعةالأسفار)؟(

لقولهالأرضفى:معجزةأو.21...وحدهاابلزةفىجفافليكنويفول7يةل

وربما،لهتشمعفلاالمعجزةأوالآيةمنالرغموعل.الى...الجزةعلطلكانأن

يمتخكم.إلهكماللهلأنذلك.دليلايقيمصىةالقدروتحالىتباركالمولىجمعطيهإذالماذاتقول

732ص2-ث!وشانابن)3(3لا:6قضاة)2(.

01أية،مزيمصرة)5(ء.لالأوالجزه،ِالمصدلىنفس،)4(
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9.كاوصلَألَْ.لَهُنمْة.تبالىوقال."-).ا.(ءُؤمنبتَكُنتُمْإنْلَكُمْلَاَيَةذَالثةىإِلن

!ه!،َ،2"هيىكلَفى
")2(الإَية..رَئكُمْفِنْسَكِينَة"فِيهلاالعاهـوُتأنْ-يَاتئكممل!ٌآبَةإننبِيهمْ

وكلهاالمعجزةأَوابينةاأَوالذايلمعنىبكفىالسابقةاتالإ"فىآيةفلفظ

وا)رسل.الأَنبباء3أَيدىعكيجرحات!الىاللهعندمن

وردبمامسع!يناًالإِصحانفس)فقراتذفسيرءفىرشىيست!رقم4

ذإ:تصفم!يرهفىايهإذمهـب.،توضحالتىالمعاق-تالاخرىَالاشفارفى

أتمحربث!9!)أ!اإلاا"وايةاايست"بكأول4(r)اتثتليةالفقرةشرخه"فىنجده

ىتوهـىإثاليدبعنىب،!4اتمبعراهذامن!سدالمهاللغو!المعنىقيشرح

المعنىهذابؤكدثم.()ْ"شراءإ4تحربض،از)ستفز،إِقإرة":هابدور

الم!فبشفساللففةاهذهوردتإذ4نفالكيابوصنصمن3أَؤرداْلذى

0(611(00ةياطحيث:د"يقوكنجدهلرثا،؟الأَولصموئبا!فىبهاشرحهالذى

أَلؤاظتعتيهلماالمغويةاوحاستهر:ىخكنكلدىعلىبدل،واضهحوهذا!دا-اط

النص.

يكونأَنإِلىباستمراريدفعهكانالمجميعيفرب،نهرشىوإحساس

مقغكنهعلىذالمثjمعتمداًات!لمفولاةلمعهغموضلامفتهومأشرحة

!"،فاحصةبنظراتإِلمت-ألصاظهالنظرإفىودوته،القديمالعهدلغة9"كل*ر

فئ9خاصةوبصفةوأخرئفقرةبينالاختلافلاأوجهمنةيهاما-مبيتاً

وكار،إ)-4لايذكلبماصحةعلىالاداةويسوؤ،ذللثوشب،الريصم

قياب-نةااعوزتهفإِذا،ا)تاديدمنهبستمدنفسهالنصإلم!باستمراريبا

مراحِا!-أوللهأانسب!ةبإكلهالنصة،أخرىرسائإ!إلىلجأ!الكتاب

1307ثنيةلا)3(3248ية،البقرة)2(794ية،"عرانل7)1(ْ

.الإثارةاوالنحريضإلاالفوايةليست.والمعنى.الخمسةالاْضارْ)4(

ضدى".اثاركقداللهاكانإذاقيلصيث:الممنىواغعسةالأضار)6(شوص!ان.ْابن)5(

26:91الأولحموئيلمنمقتبةوالفقرة
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لفقرةيثرحهوفى،قليلةحالاتفىإلاكبرهإلىيبألا،الاستدلال

الوحيدةالصورةهىليسث،وئقَرَااصينةن2رء!ىيلاحظ)1(اللاويين

طأخرىصصورةهناكبل،الاخرئالكتابنصوصفىبهاوردتالتى

سمى،أودعىيعنى،ةَرَا5وهوواحدالصورتينقىوالفعل"وَثقر)وهى

الصورقين،فىواحدأصلهلععبيرالواضحالاخعلافهذاوإزاء.نادىأو

ذكروقدتفسيرهفىالصورتينهاتينورودسببيعللأنرنىعلىكان

الصورزلمعن،بينالواضحالاختلاف!مذاالدينىتعليلههووهذا.)2(ذلاث

وهونفسهال!تابإلىفلجا،قويةبينةإلىيحعاجالتعلإلهذان2وشعر

قيل:حيثا:بقولهالفقرةلهذهتفسيرهفاستكملوباسُلوبهبهالعليم

نفسمن7خر!نصالنصفسرقدبذلكفرضى.)3("بلعامالثهودعا

ليخاءأبيكنلم.وتعالىسبحانهاللهأنللجمهوربئنحيث،الكتاب

عنهم،الإخبارأوايهمإحديثهفىواحدةوصعغة،واحدةبلغةالجميع

وعبدةالنبوةمدعىأما،بهمخاصأسلوبلهمحقاَإيمانأبهفالمؤمنين

بعضءال!تابوتفسبر.آخرأسلوبفلهمالاخرئالامممنالاوثان

موهب!,مقدرةإلىيحعاجكانوإِنالتفسيرفىأسلوبأولهوببعض

ا)تامةنهمعرةمكنتهوتد،عصرهمفسرىببنوثىبهيتمتعكانماوهذا

.)"(،المناسبةالفقراتاةتباسفىذاكرتهعلىيعتمدأنمنبالبرية

لفظه.لمعنىتعضيدأأولرأيهالنفسعير!تابليداَفى

ا:الاويين11(

و!سبمناجا)صبنةالفدممذأ؟!ك!8لفظةنعنبر:والممنى:جدولوتمفراوت)2(

والأنبياهالملائكةبينالتخاطبلغةهىإذ،والوصاياالأوامرأومثالحدثقصاءجدتوحيما

وبهتانا.كذبأايهمأوصىالذىالوثنيةالأملأنبياءبالنشةكذ!الأمروليى

،:23عددمنمقبسةوالفقرة.بلعامالدودعا:قيلحيث:والمعنى.المصدرنفس)3(

912صرصى،ليبرإ،(
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ل!!*kن3ون!ل101اللاوبيننقرةفى!3؟زر!*ة*لز!بلأ-ياأَنهالا

الفعلينهذينجذرفىالامرعليهاخعلطقدرْىإت23:4العدد!فقرةفى

العافىالفعلجذراتالىبشنبهو)83!؟وهوراحدجذرم!تأَنهمااعتبرإذ

وإن،المعنىنفسيفبدانالنمحلمنوآنوخاصهبarahمنالعددفمرةفى

و)ءنهاتجزمهاةلاالالفالا،كليةاطالأَفعافئتعمللالبةالضاوأواكانت

.)1(المماءاللاكلبةالأَفعالفىقؤثر

فىوانم4عح!4و)يسى؟طهوالعددفقرةفىالفعل-ذرفإتو!ذا

)2(.!لممخمْء.ا-Niphalلللمرالىْالمم!تفاء-*ة
لى-ممرو!و.ى.!

ءَ
تصتلمفاىوااتالؤترفىالالفاظففسه-رإِفبلمجار؟ىحانوإذا

دبتباًأتؤ-بر)3(ا:ع!نا!فلىفىبمارأَوآخرإِكق!ركلنودهاو!ء.ورة

فىكبثآأ4آق"إِلىأصا،اجىرءندهاتفبراهـذاةانعف،1اكثب-مد

بفهلء!ابثرإِك"اينسبلمو،إدينيةااباتتوال!القددمالعهدوبعة

ا!فللةة1)دؤ-تحية4..لإ-ظتأننجدو!ذا.)4("ا)حدبثا)تفبراءعله

إذاحتى،ا)-كمإِصدارةَ-لبدةقآنإلىاربإستهر4قدهخصءت،1وطبب

!لىي!دفءبسطب،شلوبء،ذبرأىعلىمبتيئسلماحكماًعانأصدره

.ال!تإبنفسنصوصصقكلؤيدأ،الممتطاعقدرللأذهانالمعنىققريب

،وكلخمردهدفلهرشىعندالقدبمالعهدنصوحرؤ!الاحداثوتيرار

إِلأالاحداثمنحدثعنثالصدبب*يدلأفالنصا)تيرارلمجردوليس

عنللاخبارأَو،لع!ذيروإما،لموءظةإءا،لجشدهتعليهىوغرض!لسبب

3-شوشانابنانظر)1(

51تار،قارامادةانظر)2(

Gesenius, William: A Hebrew and English Lexicon of the old

6891.Testament, Oxford at the Clarendon press, Great Britain

(r)131صالمصدرنفس،لير)4(ا!نة.منموتفهقألواحلكلمةرشىتفسيرانظر

(J)صى
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جملةفىالفح!ءصورةانكما،الاولىألمرةفىذكرةديكوتلاقدثىء

كملالجمعأوالأفرادصيغ4كانت-سواءالجملةهذهفىوصيغته،النص

4ء
طبقاًالممةىلهاالمناسبالتفسبر!اواوجدرشىإليهـاتنيهةدالامورهذه

ةفىةالامورهذهمنالكثيرتفسبرهوب!تضىت.النمى!باقمنالمستؤاد

أَنب-اولالفقرةلهذهتفسيرهفىرشىنجد.)'(الخروجلفقرةشرحه

منرحباه!اعندا)روحبةاسرائبل!ف)حىا)ةواضحةصورةا)قأرئيعطى

وذكرالنصعادلماذابص!رحثم،سيفاءصحراءإِلىطريمهمفىرديديم

رحلواؤم4بحلواأَنهمالم!روفمن4وأَذضاصةالم!انهـذامنارتحلواأَنهم

.رش-ىعندب:"إت!راراهذا،رضالأَلدخولطريؤ،مفىذلكب*لىعنه

الذعتوا)-وم،آر.يدإِلى4وبجاءواالذىا)-ومفىاتهـمصابين4الم!ارد

اضطرلماذا:بقولولذلك!ئج!بكمبرق*حدثوهل،ت"افيهارتصاسا

القبربمالأَحوأَنهنابقولأَنيريدفهو.إ2(1)خ00رحلواأَنهمتكرارالى

دةخلاذاتمنبينهـمكانوه،أَنفسهـمءلىوانقساكل،م-تبدلتقد

.ءلمب"كانتعماأَوضاعهـ3واختلفت،متحدبنالاَنوأَصبحوا،انعهت

أساسأَىوعلى،المفهومهذاإلىيصلأَنرشىاكلكنحبفول!ن

.-
لب.،نفسهإكتاباإِلىيلجاكالمععادى8رنجدوهنا؟هذاذفسبرهأقام

لغةلطبيعةوؤفهمهوتمكنهوبحاس-ته،بشرحماالتىا)فقرةنفسإلى

لاحصظإِذ،حكمش/5أوردهماويبنىرأْب"يستخلصأَناستطاعالنص!

قدإِسراق-لبىعنتتحدتالتىالفصرةمطثالحدبأس!لوبأنرشى

أنهمتكرارإلىاضطرلماذا:والمعنى.لوتجدومقراءوت)2(91:2خروج)1(

أرادأنهإلامنها،ارتحلواأنهمالمعلوممنوانهرفيديمفىحلواأكمفعلاييهبا1رحلوا،

لجناءصعحراءإتيانهمكانفإن،شناءصحراءوقدومهمرفيديمشنزرحهمبينيقارنأن

تائبين.كانوارفيديممننزوحهمفكذلكتائبين
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صورةفىيدورحانالذىفالحدبث،أَولماف!عنهالفقرةنهايةفىتغير

الفقرة4نهابفىفجاةنجده.وجاءوا،ورحلوا:ثلالفقرةأولفىالجمع

عس!رَفالفكلإ!!اكوعسكر:الف!إ!!ثوخاصةالأَفرادرةصهـبإِلىيعخوأ-

هذاوفى،عليها)تحلبواوفى-وللمجعسببالمجزومالغادْبالمفردص-خمةفى

إِسراذيلبفضلإفاتب،لط،ثالسابثرحهويبنىضالتهرءفيجدالفعا

)1!"1)خ00واحدكر-لاسراذبإطهناكأَقامو":بتح!ولولذلكانت،تقد

ضمف4الذئالمعنى01ذا4ابإِأَو-تالتىهـىالف!إ!فىال!اقبالمفر*فص-*4

بينمامفردةاءلعلىالفعلهذافىالضصبرب*ودأَنيمكنلاإد.اكؤ-ر

صنضرجواالذبناشرا!بلبفجمتفعنثللحدبحلهاكص!سياتا

ذلكانإِلا،المفردمحمورةظاهـرهاؤالفاءلَءوردتحاقإِنو،)2(معىس

المفردبصورةالجماعة-ةمخاطفىالثتدبمالعهدأَسالببأحدبماتابض!ماً

""3(مماعك"داا&صىى4ا)ب"ودبلاد)!ااأَوساكلتق--ءهـ،أَفىردوكلاذلكمنو

وإِظالفردءوح،اً)ب-لىهتاةالحددث)"("إِسرالْبلبااس!ح":لهبقو

عندالت؟حيد4قيكلنكلمةأَولهىإسمءوكلمة!حإ،ما)بالودلجماعة

عؤيدةاتقيمجموعمنبدلصةأَولأَبضاًوحمت...الإسرائب)ليين

.(5)1(ليينلْبالإِسرا

بدخماواحدوقلب،واحدرجلحلول:إسرالْيلهناكوحل:والمعنى.المصدرنفس)1(

.وخلافاتتذمرفىالاْخرىالإقاماتسائركازت

:أقامثلا"ةمنمجموعوالثماع3()ا.:9عدد،8:11تدًانظر2()

ائل.إسربنىعدالتوجدبفقرةويتدأ9-6:4الثنيةمنماْخوذ:الأول

إتمامعندالحسنبابطزاءاللهوعدويذكر21-11:13الثنيةمنماْخوذ:ا)ماق

.أوامرهتطعواالمعاصىارتكبتإذاوبالتأديبوصاياه

15:4العددمنماْخوذ:الثا!ث 1 - rvالذىالردا،وهوالطينوصةفيهويذكر

الديىصالفكرانظر)ا!ةطاعةبوجوبتذكيرأالملاةفىالهوديلبه

173صالدينىالفكر)5(6:4زث)4((.173-174
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السابقة،الفقرةفىللفعلوالجمعالمفردصورةالىرشىتب4وكما

الأمربدايةفىوانقسامفرقةمنا)يهودعليهكانماوبينبينهاوربط

قدوماا)فقرةلغةشرحفىيسهبأَبكساًنجده.ذلكبعداتحادهمثم

للدهثةداعىةلاولذا،الجمهوريالفهكلاغبرعلىالنصفىمنهايا8ق

أسلوبذلكأَنبوضحثم،النمفىال!خةهذهمفلالقارئادفء1مااذا

اللغوىالاستخدامفىمنهاحسرعامةبصغةا)قدبمالعهدنصوصفىيفائع

:لفقرةشرحهعندوذ)ذث"تتدهثىلا"بقوا"الأَذهانيشبهولهذاالعام

منوهوالفكل7إلى4بالمفعولضمبرإضاف"رشىبلا-ظاذ0)1(الخرو

اللغةقواعدمعبتعارضلاأنهكماالقدبمال!،دفىالثائعة4اللغودالصور

شمماأَنهريهىأحسولم!ذاالا!تخدامفىثائعغبريبدوولكنه،!ونحو!

والمتصلرةالفصهذهفىءتلىللفعلثرحهعندولذلكالجمهوركلىيخمض

تدالقديمالعهدأسلوبآنيقوليأَنبريدفهو)2(4بالمفعولض!ربه

وذلك،اللغةنحومعبتعارضرلاذ)كطالماواحدةللفظةبصررذينبهبر

فقراتوفى.)3(ال!تابمنيقتبسهبمارأْيهبؤكدثم،فيهكثير

()ْأَرميافىكمامن!االما)وفغبروذوصعبحيفرحهـافىد،خذ)4(عديدة

.)7(السابقةالخروجلف!رة-رحهفىذلككلبوضح.)6(وأيوب

شرحكهاومتصلةتفصلةتا!ف!قد4بمف!ولاإواقعةاالنصبضمائرة

ولا،ال!تابلغةفىوردتاصورقلعنإحدىبالأفعالاقصاهـاوإن،رشى

علىذلكدلوإِن.الصورةهذهمثلرؤيةعندالده!ثمةإلىذلكيدعو

2)خروج(?) 9 : 1o)تعجبولاادقإرونفى:منهمتمل":والمعنى:الكبيرالنور

51:اتفاة)3(باْسلوبينيعبرالذىالمقرااصلوبمن

(t)5)تك t : rv)31:73ايوب)6(01:02ارميا

القبأرضأعطيتنىلاْنك:كئيرالاْطوبهذاومثل:بقولهذلكوثرح،الكبيرالور)7(

خرج:وقوله.معهيتكلمونثليكلموهأنيشطيعواأ:وقولهلىاعطتفلتكأْمما

له.JقوTثلخطراقبمددهاخبروكنت.منىخرجرا:مثلطوعىعنابناق
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كانهالرثىبالنسبةكاذتالقديمالعهدنصوصأنلىعبدلإنماة،ةىء

ىأإِلىالرجوفىمشقةبجدولا.سطورهابينيضنقلواحدةءغحة

الجهلبدةاذقيلم!انو،ودينياًلغويأبمصْ!امعوربطهـا،من!ا

منها.تألفهلموماالألسنةعلىمنهـايثيعماويعرفتوالقعبيرات

دينبأتفسيرأللنصتؤسبرهفىاللغةعلواضحةبصصر!رشىواسآد

،الدبىا)تفسيرفىمدرسةوصا-بد-تكرجلفظرهوجهةعنيعربتقد

النص،منالمطلوبتالمعنىوتوضبحالتفسعبرفىاجتهادهمدىيبينح!ا

عندها)تفسيرتعدىقإِذا.ذفسها)نصءلىمعظمهفىيرت!زاجت"ادوهو

وسنالاح!اماستنباطإِلىالنصمنا)مفةاوب-انالمعنىذوضبحمجردمن

النصفىوردكلالجمبعوقفههاًتامةيقظةيفطلبذنكقإِنماتالعرب

مد)ولاتءلىفا)وقرجانبالمح،بمضهاوبينبينهاوالربطلصاظأَمنكله

ءنيبتعدلاحتى،للنصالمامالسباقمنيستفادلماطبقاًالأَلفاظتلك

منه.المن!ثودالهدنت

وءلىواضحة)4بىالنسبةالأموروكانت،كلهذلكالىرشىتنبهوقد

تتحدثالتى)1(اللاوبين:لفقرةشرحهقفىالوضوحمن4متؤاربدرجة

وقد.احماماافراخمنأوا)؟ممني!ونأَنإما3أَنهبالظيرقربانعن

4أَلفاظفىيدققالذىالمفسرأنالا،إتمارممثاأَكلإمواضحاًالنصظاهريبدو

بهذهالمقعبدينجمهورعليهيسبرعامحكموضه!نن)يتمكلومعانيها

فىوننو)3"اليمام"يقولفالتص.واضحاًتفبدأالنصفىيرىالثريعة

النص!ف!ا؟مفا.صغيراًأَمهوكببراًحجمهأَواياماهذا!يئةيذكران

فلمسواءحدعفأصغبرأَوكبيرأنهعلىيفهمقدالإِطلاقفيهيبدو

1041يينلاو(1)
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نأإلا،الآنحتىأن!ساظاهرمووهذامعينتحديد!يهالنص!بذكر

مؤيدأنهيزىبلأ.ففطاليمامكدمةفىا)واضالظاهربهذابثرحهلار،!

ون3بلاحخ!المحددا!ح!م)4بضعؤ،وو!ذا،الفقرةبقيةفى-اءبما

وليستكببرةت!ون:أإ؟احدفىةبقوكةأخرى9لتاوبلاتالامراهناك

كببراًي!ونأَتيربإ؟مامنيقدمالذىالقربانفهـذاإِذاً)1(صغبرة

.4آبر-يط-اًص!برلا

زلمرإن!وهناعالإِءالاقإهرهوجاانصراتؤ--دإِلمىرشىيطجالماذاول!ن

وءد،ب*ضاًبمضهابفسراملة3مفكوحدةانصبارلضىارقباصاكلدىأيخ!ماً

بمدتؤولفا)فؤرة.اا)ماالمعنىسباتيءراعاةدونالؤقرةألفاكأانيرحه

منون3بب،اطالحماالنمؤربانقيدؤقدإِذاً"الحماموآفراخ"ذلك

إ-توصغيرة:بقو)4رثىذلكوبثرحاًضبرحماءأونب3أَىأَفراخه

كانفيلالما.للفقرةريشىوضعهالذىا)تقب-ديسرىهناومين.)2(كييرة

برئذالمثقإِن،لحا)توء!المقءنو)يسإ!مضارا4اضأَفىمنا)حمامقربان

.ا)؟ماأَقرمنقالب،دالنصيحدداموظالما،أَبضأا)يمامءلىبالأَولى

ذه4قنحسبرهفئرثىأ-"إذ!بوما.صغبرهمنلاكب-رهمنهوذاًةإِ

اصنمم!برلمباا)يهـودعندالقديمةالتفسبراسا)يبفىبمرفكلاوهوا)فتمىهـة

.(3)سلقيااب

القد!دة:ا)تفعمبرأَسالببوريف

أولىأَسسواا)ذبنا)يهودأَبرارمنالأَولالجبلأَنفليطأنسبث

اههداتمس!-شتهبلفى4ورغبمنه!ااجتهاداً،الدينىاتفسيرامدارس

حوى5ؤ*اءلىالمفسرأَواقارئاتعينبوضيعهـمقابييشاواموفد،القدبم

.كبارألاح!غارأ:السابقالمصدر)2(.صغارألاأكبار:والمعنى.اظم!ةالاْسفار1()

(r)التوراةأصاليب:المدخلانظر.
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اإقاببلىتلككلاهيةقبصةفىبمضهمغالىوإن،كلمناهوتبسبطالنص

)-4ا--تاواش!سااعاتواو!وسى-بدناسإِلىهازسبه3ِاحتىوقدعىتها

اًا)ىأسلوبةعثاكلإثهىتلكإسماعبإ!ا!بربفولاأإذسيتاءفى

مماإرءماءلى.)ا(ا/التورادبهاتفسرواذى-سيتاءفىلموءىاعلنت

ار-ماوءلى"آ%رإِلىجرمقالأَيصا)يب3هذعدداضتلافكلتواضحهو

يةفطر--بحللإِل!!ماسالحبر4متكافسرواقدايفعالمدرأصضابأَنصت

بؤييرونكاذواالأَواذكربنالمنه!منوب*شنوو:ىا(فبويحلى*دداأَنك!ا

)2(ْ"أَوردهاالتىلمةبالاكل"أَحدهمبت-كانفىونإيصحمايرلالبمرمقالة

عددمااض-لافءلىاببالأَيىإهذهأَنة-4ثكلافمماحاقأَىوعلى

منويهاوردبماجميةاًبنأالمفسرتمسكعدهمنوبا)رءم،آخرإِلىحبرمن

مراحكاولىعنضوبوت*برةإ-اا،قفسااداتوراقحيرصن،ضوذةكلأَمئلمة

،بجر!لمجضهتاب311قفسيرءايهنطلقصاهووا)يهـودعندالدبىا)تفسبر

بمضهاعنبمدتالمر!لفةا)نصذقراتببنا)ربطعلىداقهـاًعتمادهالا

اييبالأَ-ااهذهمنر:ىموةنطهوفما.البعشنبمشمهـاقفسرظالما؟ربصطأو

.ببضبمضهبلصحتاا5قنمسبامط

مص*روةحص!داقصط:.،)-صحالأَهـذهأنقنمسبرهفىصاءحسبماا)واش"حمن

يضنثبلاإنهو،بتنع!ءنإلىوعددهاب*رفكان4إِذو،ريةى!لدجيداً

ف!كا!لاذفيداًبهابتقىبد)مكالىْإِنو،للنص،هه،4فىعلإ،1اعته-دةد

واحدةكافىتالأَسا)ببهذهإِنزءواطب!،بب*شنب*نححهالصحتاصبحتؤسبره

أَحممها،كانتالمغةاأَن)ناظهروا)ىا)تؤمبرذلكز!الحَعبرةوسصائ!له.ن

اللاوبينلذقرةيضرحهففى3تؤا!ىيركلمظمفىمحنبراًايهاإي!ئرامة،!ولذلاث

.المصدرنفس)2(المفدمة.أسلوبأعر+الثلائةتفير)1(
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فىوكذلك،أمهأوأباهيعسبمنعقوبةعنتتحدثوالتى02:9

هىومالامرأةمضاحعتهرجلايضاجعمنحكمفى02:39الاويينا

بضاجعمنءقوبةنفسهىوأمهأباهيعسبمنعقوبةوأن.عقوتجه

فىاختلمؤواقدالاحبمارأنعلمناانسبقوكما،الموتعقوبئومىرجلا

أنواخالىوقسصوهاالاَثامهذهبرتكبمنبهايموتا)ىااستةهذهنوع

أَنإكتةالمبههانوععنقفسهال!تابفىرشىويبحث.)1(مختفة

تعببراًوجد11إلىالنظرقليهادققحيث27ة02اللاوبينفىعليهـايعثر

هذهنوعتحديدعلى4بيستدلأنيمكنالثلاثالفقراتبينمشتركاً

.21(محددأت!ثريعياًشرحأتفسيرهفىذلكيحثرحنجدهولذلكالمجضة

تفسيرومن.ا)تفسيرأَسا)ليبتفسيرفىالمعنىهذاضمنأنسبقوؤد

بلى:مالنابتضحأنيمكنهذارثى

عليهمادمهمااوعلإ"دمهجملةمنالحكمهذااسعنباظهإن:أَولا

:"واحدةفقرةمنا)رئيسىبا)بناء"القديمةا)تفيرايبأَسىافىيعرفماهو

.وسىإِلمطينسبهاالتىإِسماعيلالحبرأسا)يبن5الثالثالأَساوباوهو

.تفسبرهفىذلكإلىدسرلمرثىةإِنذللثومع.السلامعليه

الفبوىسعدبا4بفسرالذىالتفسيرنفسهوهذاتفسيرهان:ثانياً

الامر.الاسلوبلهذامثلاضر!االتىالفقراتنفسو!كما،الاسلوبهذا

إِلىأَيضاًيشبرأَندونالىتفسبرهذانقكقدرشىأَنمعهيتضحالذى

.مصدره

المدخل.فىالمسيراساليبانظر)1(

موضعكلفقوهكذا.رجمذلك.ع!دمه:يقولحيثرصىصرح،اصلمةالأضار)2(

،الاحرةوالجانصاحبحكممنذكنعلشاوقد.عليهمادمهمااوعليهدمهفيهيقال

البثاطقح!بالمقراتفيركانوإن.عليهعاسدمهمايرجموحهعابالحجارةفيهماقيلإذ

نفسه،هلاكفىالمتسببوحدههرإذهرإلابالمرتيحاقبفلا.رأ!علدمهثل
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معنىسثرأنبمدنجده)1(الخرولفقرةتفسيرهفىأنهكما

هذاتفسعرهمستمدأالصباحتسبقالتىاللإلمنالأخيرةالثلاثةالأجزاء

الحراصةفيهاتعناوبالملائ!4أنتقولالنىالأجزاءوهى3براخوتمن

يريدماإلىيصلأنإلىشرحهوذلكبعديستمرنراهأخرىبعدجماعة

.)2(الفقرة!ذهف!قوله

نفسرهوهناوذكرهرشىايهارجعالذىالتفسيرئالالسلوبوهذا

نقله4أذذكر!ارْىأنإ!،إيهحماعبلالحبرعنداسالثاالاشلوب

ساههواالذينالاحبارمنأيضاًوهو،لىالجلبيوصى-!))-*إزرالحبرعن

الشبخملليلأَيصا)يبنفستتضمنايبهو(صاتفسبرهأساليببوضع

نأإلىإليطزرعلبهازادثمعثمرالعلاثةإء،يرلالحجروأيصالىب،السبحة

وثلاصين.اثنانبلغت

،،،

1114:24(خروج

فدولققراناوقد..والاضظرابالذعرنمنىلغةوهى:نقولحيث،الكبيرالنور)2(

مزبم.قوىدوتيعنىصو"ارعد"فيهيقالمفامأىأنالجليليوسبناليعازرالحبر

وأزعهمءا!لمجنعل..عظيمبصوتالربفاْرعد:ثل.كلهالهارنيسىنجاهذكو

1الاْوصوئلمنمقتةالفقرةر 0 ! 7 J
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ا!كاإفي

عليهاالعربيةخصائصوتطبيقاللغةاستخدامفيالتحرر

لنصوصتفسبهـهفىإطلاقاًاللغوئرشىءقالمفسرى8ريضفصلشم

بلمغةالتامالالمامالمفسريشروطأَهممنأنيدركعانققد،القديمالعيد

باستمرارطو!ادقداللغةهذههـنوتمكنهولالمامه،يفسردالذىالنهر

حانرشىأَنميتا)رءموءلى،إِ)يهيدفنحانالذىالدبىالغرضلخدمة

علماءإيهإِسبقهالذىأ)برة-را)ب،ودىالدينىالىتراثعلىشرحهفىيعتمد

كلهذالمثمنيقتبسلاعانذلكخأَنهإلا،والمدراشيمحالتلهوداليهود

)ججعلهالقديمةاالماد!صباغةيةليدأنيحاولأَحبماقاًو،.تاسباًسجدهماإلا

إلاصتخداماتفىتحررهءلىذلكفىم!تححداًعصرهلب!ودنفعاًاكثر

أَنوي!فئ.جدبلىقالبفىإظهـار!او،1جوانببهفرعلىبالتركيزاللغوية

من)*ئبروذحرهرثىعندا)تؤشرفىالم!ةااستخداممجرداننقول

مدارسمنهـجيكنفيا)تفسبرإِلىمن!االنحوإِلم!أَقربهىالتىالا"مور

ءلىالأَندلس4مدرسأوالراءوفيممدرسةسواءالب،ودكأدالقديمةاتفسيرا

ءانوا3غيرأَوالفبوىسعدباأَمثمالاتفسبرباقامواالذينأَنصتالرغم

ا)ت*الي!!نطاقهـ!صتباللغةتخرقدبذلكفهـو،والنحواللعتعلد"اءيعدون

اسلوبفىفخمييرذلنثبت!خأنلابلمهوحانطا)تفسبروبينبينهـاوربط

النصبلمغةاهـآمهوعإن.ر:3!4بأةاماوهـذاالمغةافىيدص!وقا)تضمبر

أَنفىسبباًالفص4ببوحىالذىالدبىوالمفهومانحواقواعدبينوالمزج

مفا!جءلىجدبدةحينهـافىتبدوةدالا"كلورب*ضاحداثإِلىر"ىدفع

مدسعدهالمفسرينأَنصتذالمثءلىأدلولب-لى"اومطورةا-يودىاالتفسير
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رات-!المحاتأهمو.ن،ا)تفسبشفىءليه!ىارالذىالنهجهذاانت!جوا

دلى:مارشىعنداللغةفى

والمستحدثة:الاجنبيةال!لممات:اولا

العهدلاسفارففسيرهخاححةويصفةريةىتفاسيرفالياحثإن

،عصرهفىوالحضاريةالاجتماءبةاةبالحبر:ىارتباطبمدىبح!هلىالقدبهـا

!لإئماًيجدهمايذكرأنديفباًنصماًبف!صهروهـوءضاضةبجدلاكانفقد

السفنمنةيهوماالانهارءكأق،راًيصفأَنأَو،العصساءلأ%تقالبدمن

لغة-ب،نأحسفقدهفاومن،عصصهفىالساةمظاهرمنالثذغبرإِلى

ا)تعببرءلىتينهلاقدا)تلحودوا)وسطتورالع!وعبريةال!دبمال!،د

ءلىوبتغلبالؤيد/هذان5يتحررأَنلابدوحانعنهيعبرانبريدعما

ولىلجتين:إِلىريةىلجأَولهذا،لمةالمش!تلك

ءَ

الالفاكأاستيقابلمهابماالم!ارعسعضعنا)تعببرهـىالاولىلةالوب-ا

العصوهـالوسصلعقرنسيةأو1)قديمة4إلفرنسبوخاصةب*رفها4أَجنبببلمغات

-عصرهفىفرنسايهودبهايتحدثالتى4ا-ومبااللغةتعتبركاقتوالتى

الفرن!نه-ةال!لمماتونؤلالأَجنبيةلل!لمماتالمستمر-دامهواسف"4رم!طؤت

)يهـودحبوضوالف!رةفوصبلب!دفحان4البربالموض.وءاتالىالقديمة

الأَجنبيةال!لمماتتلكتؤاسبرهفىوكئرت.)1("ا)تعليخوبقصدعصره

اط!لمهاتبالنسبةأَنه%دووال!لمهاتتاكحصرإِلىالباصلينبعضدفعىا

رثىأعطىفقدالعادلىالإِنسانعلىالنهمص!-ةحانتالغءاتادرة

الفرنسية،باللغةمعخمهاالترجمةوكلذه،ا)تفسبرنصداخل!ماترجمة

ءلأعىلمهيشماىكما"الألمانبةاباللغة-الةدعتىاثفىمنأَكئروف!

)1(18,.Rashiand The Christian Scholar p

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


-038-

العبرية،بالحروفالصوقبإلهجاءجميعهاومىمترجمةكلمة5793جوالى

.)1("للتلمودتفسعرهفىموجودةكلمة679.ثكا

عبريةفئرشى؟د%طهـاالتىالأنجبيةالالفاظمنال!3هذاويبدو

هذدفىاللغةأنءكواضحأد)يلاا)برئاصوقتابالهجاءالو!صضىالعصور

همنكأليرعناك.حبيرعنؤاصرةجعلهـاالضعفمنحالةفىحانتةالفتي

أجبيةلغاتمنأخرى!لفاظمستهرتقبلحالةفىجعلهـاكما،افىالمه

كانتوتلك.الل!ويةللقوانينطبقأواحدة)خويةفصيلةقمع!اتتحدلا

رشحصرارباستتقبلكاذتإذضعفهامراحلفىدائماًالعبريةعادة

الاجنبيةا!لفاظلممذهر،ىاستخدامأش،بمنواعل.الاخرىاللغات

الافضا!منيكونربماوأنهالفرنسيةلضتهلجمهه!ري!تبب،نهإِ-ساسه

.الكلمماتهذهمعلاستخداموتو!يحهالمعنىلابراز

نفعاًاكثرتعدوهى-إِ)-!ار"ىلجاالتىالعانيةالوسيلةأكلا-2

كلماتاثتقاقمراو)تههى-خاصةبصفةالعبريةواللغةالب!ودىللفكر

المشتظتهذهوأَمحابحتاللغةفىوإِدخالها،الل!ةفىقدممةجذورمنجديدة

الحدلجةالعبريةودخلت)2(عثرالحادىالقرنمنذالعبريةفئمستخدمة

لفقرةتؤسيرهذلى"منهش"كلمة%دخل!االتىالمشتقاتتاكأمثمةومن

عدثانوحواللغةفىجدبداً!ششقاًاستخدمقد)4(هنانجده)3(اللاويين

-:اتيثبهءشب"الذىا)رجلاَىمنممثربمعنىواستخدمهالعدس!من

عبريةأَ"ا)قديما)عهدعبرية!الجديدالمشتقهذايكنولم"العدس

.()ْ"ر+ىقبلالوسطىالعصور

)1(146..TheJudaic Heritage p

رصىنفيرمعالخ!عةالأضار)4(13:93يينلاو)3(.رضىتفسيرأهية:شرشفكى)2(

.(صرضانابنأوللفاصىالألفاظجامع)التصاجمفيالمثسهذايذكرا)5(
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هذهكأفر!ى22:15ا)ترولفقرةتفسبرداَيض،ذللثأمثلة:من

*1،1،لل!لم!ةعبرىجذرمنيصثتقلاهناقهوتحررأأكثريبدوالفقرة

صراحة3ذلكوبذكرمنهايثتؤثاالبربةلل!لمةابةالآرالترجمةلمجتعس

وذاك-لهتصمعأَنإِلىعايهـابلمح:بخدعهـاحى:بقوأورللفتمرةشهرحهفى

الف!ا!.كأ"لشدو"هتاريهىاشعقف!د1()اخا...4كرجمفطبفاَ

ص!تخدمةتكشلمالمشتفاتهذهمنكسبرةأثلةرءىتفاسبروتتضمنسادل

.)2(ا)وةتذالمثمنالبريةودخاترشىواستحدثهـاقبلهمن

:للحركاتخاصةمسمبات:ثاذبأ

يكونأقبهماب-ملقءاأَوواللغةالنحولساؤلم!الجتهفىريشى-اول

:االت*ليبربقبللادبى!نصذفسه!بألنحمبفلمق!!اعنهتحرراًأكثر

يم!تكأديفهـذدالسلفعملصتأنهايعلمكاقالتىالا"ءوربظيسالت!ديل

مسباتمنب*يرأنإلمترشىاهتدئمتاومن.كلعهـااك*ا!لفىيتحررأدْ

كانالحرعاتةهذد،3عندمنصسه-ات!اودضعالل!ةفىالحركات

بضبطقامواالذبنا)يهـودءلماءمنالمنصطينعصرنتاجأَذهاب*لمرشى

اكعىبهذاالشدبد"تمس!ورغم،4فبقبطوالتفالحركاتووضعالنصر

الجديدةاتبالمسهتلكأَدضلذلكعأنهإلاللماسورة!قاًطالمضبهِ

-رعوالثالاستمرارلماي!تبلمكاكْوإنالنصتفسىبرفى"وءتهفى

.المسمباتبتللثيحتفظزالماتفسيرهأنإلأ

ءلىبطلقحانأنهالمس!باتتلكمنشىابتدعهماأَمثلةو.ش

حركةأماقاطانبقحاسر(جولالسب)القصيرةالممالةالكسرحركة

فىكماةاطانتاممىعاب!ابطلقف!ان4الصبربوهـىالطويلةالممالةالكسر

،8:18:أرمها15:6HablagahأشافىBilbelاننل)2(.اةاتوررنو)1(

.عمر.شذيةالحبرودخلترصىالقاصمهاالكلماتمنذكوغير41:،6حزقيال؟هفىأ"
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هاةماموضحأ*ءاطتكلماضهار:ىبسرححيتَ)1(العددلفقرةقفسبره

إلىبصلأنإِلىاخرىفقراتمنبمةيلاتهاإِباهامقارنالغوبةصيغمن

ألط!قةوبهذه.)2(القزرةهذهفىكماةيهاا)تمْصبليريدالتىال!.لمة

بدبل!ملافومفيتخدمللحركاتالجديدد!صاتوضعفششىيسعمر

الرروجةلىا)تسصيةهذهإلم!منهاتفسبرهفىذلكوبوض-!الحولأملحرَكة

حاذتذاإوءوتأَنش5:بتول"ختناكلب"ل!لممةقفيردعند21:.ا4

أَنبربدهنالهْهـو.)4(كليتتنامنذفسرقإ:اا)3(أكللاةوم"1حركةهناك

دةمنههاب،كألممةأ)3ترربلمثأَنفىوالثورو-الحولم4حرح-قيفرؤ،

والقبوحىىا)ثوروتئحرءةانكه!،ال!لمما.تمعاففىا--لإف4كأنتيم

ةقيدأ-ولماحرع4أَماثوروقطب-!يهـ!.التىوحهكاواحدةحرحةعفدد

املة.ا)3احرءةاأَى"كللاقوم"حرحةوهىذلىالجدبا)ت-هـيةأءطاها

عليهأصلقبكانحبثآخراءمماو"حاتريةىعندأبفصاًولتوالس!

فى(»ءوزى"كلمةثرحعندماوكحوحاطفب!ولاذاًأحبورثوناحأطف

.(5)الما!0001جمقرؤدص-نقا،.ا":ققا؟:51خروج

32:12دعد،1)

31أنأقولولن!:الخمسةالأضار21( Birekhكذك/الأمركانلولأنهمعنى

.تفاسيرهفىعيهاأطلقماحسباليجولحركةبهايقصد"قاطانبباتحمحركةلكا؟ت

.(يةالصيرويقصد)قاطانقامصحركتهفإنفعللاْنهنظرأولكن،عاليةْتهونبر

.(22صجزيوسانظر)،ملاذومحولامأحيانأعيهايطلقإذالحوافاثقصدلم)3

ونظرأميتتنامنتفسرفإنهاملافومحركةكانتفإذاكلوتأنْمن:والمعنى.الخمسةالأضار41(

منبعديدقولهصحةعلىرسىيستثهدثم.نموتانمنتفسرفإكابالثوروقمحركةلآنها

حركةأنينبهانيريدأنهذكفىوالمهم3وص!فيا،18:الاقالاْياماخبارقتال!را

المعنى.تييرفىتتسببقدالحرف

feحَا؟أدنقلوسترجموقد:والمعنى.اذلسةالأضار)5( watssbo؟To

بهذمتوجدلاإذالمقرالغةقأحارأننىغير..باثوروقعوزىثلعزىوكلمةُ

ملافوممجركةثكلةوهىحرفينمنكلعةكلوكذلك..مواضعثلاثفىإلاالصورة

الىكوناثاذالحرفحركةتكرنلاأنبثرطحرفبزيادةالكلمةهذهتطالعندما

.بالقبوصالأولفثكل(يسميهاكاالاْولىالحاطف)
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يرلى:كهااثسكاتاإِلىيفت-رهنارشفأنويبدو

واحدةحركةالمتووونطو-ركةاغبوصاحركةأذب"ضبرإنه:أولا

.كل.لاؤومبحركةعنهاثرير

أَنوهـىوا-دةحالةمطز(تَ"تفصاحرعتينرهـماب*-لإإِنه:!انبأ

بممنلماذاآء،س!وناًا)-افماالحرف-ركةأَنأَفمغلزاًالمقفعي!ون

.ثوروقحركةانهاة

ءانإذابالقبوصتش!لالعين4حوح!إِنالثاقالاعتبارف!:ذاكأ

مش!لمةأَنهاإذالمقرالغةفىحيرتهحاق+تهناومنساكندا-،1الذىالحرف

ناإلىيفطنولمبا!يرقمش!لمةا)زاىحاذتالذىا)وقتفىبالقبوص

.مستترس!ونسوى)جممتالثلمىة

:لأَ)فاظابهمر"امطتثببت:لثاًثا

ز!ر:ىمت،جءلاكلحكلنكاناتؤسىرا!قا!دفلأتماماللغةذطويع

وايسا)تف!بربةالعمايةعوا!لمنح*اكللالل!4يستردمكانإذ،تفسبره

بمفهـومأَومعينبنص!إحساسهحانوإنما،ل!ويةقواذهينتقتينبقصسد

الفقرةتلكاوالنصهذالغةفىالنظريدققيجعلهالفقراتصقفقرةفىكلا

ي!ثهـمنيجعلهماذلكول!ل،ا)تفسيرلاغراضاللغةهذهيخضعثم

فيها4بر(بيدلىأنوحاولالنصفى4اللغوبالمشاكلمنلكثبرالتعرض

حاولعند"هالأ)فاظبمضحتى،وناقثهاإلاكببرةولاصغبرةيتركولم

بالمعنىءرتمىطاًمنهايفهمماسوىثميمأتعنىلابحيثبالنصيربطهاأَن

أَىوفى":لقو)"ففمىيرهفئ!ثبراًذلكإلىبثروحإن،للفقرةالعام

(1)حيثلخروجا:لفقرةتفسيرهذلك:من"حذاقعنىةإخها...تجدموضع

91:2وجخر(1)
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تجاهكلمةيجلأنحاولأالجبلتجاهداكلمةلثرحتعرضهعندنجده

ارتباطهمدىيتضحالتفسيرهذاوفى.)1(الثرق.ناحيةسوىتعنىلا

عندهدتعنىتجاهمعنىيخضعجعلهالذىهوالارتباطهذاوأنبالنمى

-أمام-إزاء-تجاه"لغةتعنىالكلمعحةأَنإذالثرقاتجاه؟وناحية

نأحاولرشىولعل.العكىأوالضدتفيدأسضاَأضهاكما)2(أمقابل

مرتبصهآ)وذو!اوذلكالشرقناحيةتعنىبماضماهناال!لممةمعنىيشبت

.الشرقفىيقعالذىسيناءجبلوعوبالجبك

هذهفىداحد"كلمةرشىيرح:01:91للتكوينشرحهوفى

.)3((رضهذهايةةعولهالفقرة

معنىيحددأَنيحاولةأنهبالنصارتباطهمناذطلاقاَأخرىومره

فىكانتأضهاإلا،ذلكتعنىلغةأخهامنالرغموعى.ال!لممةلهذهق،ابتاً

االبرىالأدبضعفءرحلةو!ىمعيضةمرحلةعنتعبرالوسيطالعصس

منالاسلاىالعربىاحكماانت!اءأَعقابفىذلكولعل،)4(وانحطاطه

منرءىتمكنمدىذالثيوضحوربما.الخصوص!وجهءلىالأندلس

فىالمسعفادةالمعاقوبينللألؤاظاللغوىالمعنىبينا)ربطومحاولعه،اللغة

معنىإيجادمجردعنديتوقفأحبانأللألفاظشرحهيكنولم.النص

ذلكفىوهو،واحدةبلفظةالجملمنجملةيفسركانوإنما،لهاثايت

،يفسرهالذىالنصلمفهومأالعابالباقمرنبطاَذنثسمهبجدأبضاً

نأيحاولكانبئنه4معرقتسبآىوكما،التحديداتهذهمنهوبستوحى

يفتأَنيراولالتفسيرولخدمةأَبضأنجده،الا)فاظيعضمعاقيثبت

الرقتجاهتعنىفهىتجاهفيهنجدموضعأىوفى،الجلثرق:والمعنى.التوراةنور)ا!

ناحدوكل.ارضهنها:والمعنى.اظسةالاْسفار)3(69.صضوشانابن2()

164صا-سوضانابن)4(.كا-تعنى
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يفمحربدأَكأ-كلا94:92ا)ت!وينففىالجملشاتراحيبابمضمعات

أَنهأَى.الموتأَو،إبةالن!تعنىأَنهاءلىشرحهـافإنه"شعبهمعاجتمع"

العالمإِكسبقوهالذينوقومهآهـلهمعالاجتماانحراافاظأَ-سحبجمححد

1(.اَتهوكلوالانسان4نياب!والذىالم!ىهذابفبدبماا!مبارةهذدةخ!رح.الآخر

فىافبو!اس!دبا4ابإمبقهبماكلتأَزراًيبد:اذبارةلهذهشرحهفىوهو

فىآبارىمعادففوق،ؤوىإِلىمنضمأَقا":4بؤواافؤردالهذهتفسبشه

.)2(1(بررونض--*ةفىالىالمغارة

اذنص:فىوالمبنىاا*ى:رابمأ

الع!حلفىالدقةبااثتهـروثالذبمإه+اصم.حىاضداب"ةااءءلهمنرءى:انص

فىإتاقينوااصماعاعلىفؤ!ألاعتمادءدمتلاميذهءشدأَنه4كأ!كفقد

نأتلاميذدوعوداتدويناءلىاءشمدرامنأَوائ!!منحاتبل،الشرح

وحانبلحامثراهذا4بففي!تبحاتشر-4فىو-ف،ثىءحا!بدونوا

هتا.ا)ف!رةقشضيبحءلىتساعدقدإىاماتارسواببعضأَحياقأبزوده

ابسبطاال!ىعناب-ثامنانطلملافأ-رشىءودالتفسجرفىالدقيؤَالاساوب

بالم!ىولارتباطه،ومبضاها4ا*تهـفىوأكفأَكثريدققأَن-النصفىا)واضح

ةإِذا،انمرالغةفى501خطاهفاكأنب*شقدلاذالمثج!لهابىىقبلأولا

ذلكءانواوا)حرولفمنحرفحذفأَوغيرتاو4حرحفقدتما

فىة!وشإلىذلكبر%حي!تلمباسصشمرارريهىةإِنلخويةقاءدةيخالف

سببعنالدبىالمرىفىيبحثوإنماخالنصمصتخطإِإلىأَواَنصالغة

هذهوفى،(r)ا)تئف-4)فقرةتفسبرهفىف!له001وذلك.ذإك4بيبرر

الاولمىفىتبدوبصورذ-نكتبتقدوك،ذهـااواِحأكلمةتبدوا)فقرة

القبر.إلىالدخوللغةيعنىفإنهالموتفىيقالاجماعوكل)1:المعىو.الخمسةالاْضار)1(

.9:11تث)3(.العيرىلحديابالحربيةاةالورتف!ير)2(."الدفنأى

رشى()
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بيظ،التاقيثجماعةواووجودمنخلتإذالإِفرادحالةف!وحنها

كانريشىب،ارأَيثرناوكها.لل!اصة4الثاثبا(صورةفىالواوهذهذكوت

مجرديوزلا4وحعلتالتىصسرتهوأن،انصابححرفيةات!كايفديد

)يذحره،ماشبرلةىعندالاختلافلهذايمونأنفلابدإذاً،في"االثلمث

المفردصبكةاستحشلىمؤدآا)فدالعهـد"أَتءلمفاومنهففسبرهفئرشى

يجبةإِنه)وحينوجودمنارعْماعلىبأَنهالانطباعللقارئبتراثل!ت

ء-،ئلةةيمة!ادَلاههابتنحسمف،1التى)وءساباانأو،اًاحدو)وحاًههااراءتب

.11(1(الإِنمماتأَوانتهبذاتخعلقة5كونهاعنانظرابءسف

الاءشقادهذاو!ت)2(الطريقةب!ذها)واحكلمةر-ىبشرححىْاومن

لهي!ونأَدتدونث-ثاًبذكرلاالنصةإِنكأدهوقدش-4انصرابكمال

تبد:وةدابعصتابجدهـاةدةب*4ة01إِصأَونقصرَة!ل،إِ)يهي!دلمحتكلفزى

ذلكدَا!.ا)تخوخط،افدبالع!دانؤاد4بسمبءاأوضرورةذاتغير

ستلاث6اتSاءيصهِ.لهمبزرعنابحثان5ولابدلهدفرشىعندفجده

إلىيرجععندهةالع!بب،قفسهأنصلىالغةقا،حبةمنأَوالناسخناحية

.ال!تابيقصدهدينىهدف

اسدينىاأبالمفيوويربطهـا،ال!لممةجزئباتفىيبحثنجدهوهكذا

)3(ا)ت!وبن)فقرةحهش!فىخثلاتفسبرهسباقفىصراحةذلكويعلنعنده

اللبن"من،النبيذمن"كلمتىقالميمهـىبصبطةلجزئيةتعوضانهنجد

رشى:بريد)4(عفدهالفقرةمب.!منيستفادلماوقاًاللغوىيعفاهاوبين

!)1914.TheJudaic Heritage. p

94:21تكوين)3((المنية)انل!ةللأضارشىرتف!يرانظر)2(

أرضهقوفيرةمراعىلديهكانجثاللبنلثرةشأىاللبنمن11:والمعنى.البهيرالور)4(

وأليى،الخمرسربكزةنيكونالعينينأحمرأنالمقرافرتوهكذا.كنهلقطعان

."اللبنشربكزةمنيكونالاْشان
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ضيملالتفميماي!ست611يمأَنال!اصتينهاتيمتفىللميمقغمسيرهفىي!ولأن

ميمهىال!احتىتفىالميمأناعتبرإذ،الفبوممطسصدبابهفسرهامابكس

وأَبيض،الخمرمنأَكثرالعينينمزور":تفسيوهفىجىاءفقدا)خفض-ل

نااورتفسبرهفىعزرابنإِبراهيمأَشاروؤبى)1("اللبقمنأَكثرالأَسنان

:اففرةاهذهفنمسيرفى!ولهللتففبلهناالميمفسرؤدجاءونس!دبا

منؤالوحذلكالخصرمنأَكثرالعيشبتمحمرانته4رحهالجاءونوةال"

.)2("!اللبن

:4بلغواصولإلىالأَسماءبمفرإرجاع:ضاسهاً

بممونانيضاولحأنننهسهرشىاناربأستمررشىشقفسب4بتازومما

كثيرحإنأَنه.نالرغمءلىبكبرهصتأَذراًأَونافلا4مفأكثرمجت"داً

بفحصأَنتدوينقلي!شأمأَنهإِلاب!امؤتدباًا-لفاق!اسبرءإ!الاعماد

الفقرةاولل!لممةقفبرشاكثرإيجادفىويجتهدأْيهبظهـرأَنود:ن

أَهأَحداتن5أىبتركأَنبحاولفا،!بمددتصْح)ءالم!ىآذرأَىإِذا

منأَصلإلىأَ)مْ!اضهبححْ!رويردعليهاوجلقالااقدبماا)وركدأل!اظ

نأريصى-اولفقدانحنافىاذحروالذينالأَشضاصرأَ!ماءحتىاصولها

امللقبخلقواأَنهمويثبت،بايقومونالتىالأَعصإلوبينبينهميربحل

خلقهـم!قيا!*الى;وسبحانهالذعلمف!سصابقذلد:أَنالاعمالهذهفي

لمبماماصلة11الا"يهحماءهذهءضهـاايفخمقتولاءإلىمؤلاءأَسماءيرجعفنجده

!الؤابلمتبنعنانصلىابتحدثيرث51:اجللخروتفسبرهةفى.لِعطودن

النصربذكوي!تفىلارشىأَعانجد،منهصاحاقذاكواًاءمالصبرانب-ق

انتباهيشدآنيحاوأطنجدهبل،عليههوماعلىالامريتركولاللاسين

.اةليورعزرابنإبراهيمتفسير)2(.الميرىلعديابالعربِةالوراةتفيم)1(
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اللغوىجانبهامنةاباضينكاصةشرحفىفيسهبالفقرةهذهلشرحالسامع

صب*تفىياقماومنهالخفيفاوزناعلبلمقىماالاف!المنأنمبيناَ

تتباسهىفىيبدأهذابمدنجده،ذلكقؤبدالىبالأمثلةوبلمقالمزبد

)1(افقرةالهذهتفسبرهفىمنههاحلشخصيةيسح!قأنويحاولالطابلعين

.)2(ا)تلمكبف!زبادةاكوىاءلإلمطالامميردثم

ريئى:عندتهاههبأَواتانبرا:دمهاًسا

وفهـهـاتوض-حبالغةأَهميةذاتأقديمالغدانصثابراتاتهضبر

مضتاففىابهوداعلهاءاهظمعانهناومن.وه!حيحاًسليمافهماًانصا

ا)نصكحذابدراسةةاه.واالذينأو)ثكخاصةاضبراتاب!ذهعصورهم

مححيكل،تا)ءلمص؟*اقأخباقأاناتوحىبةالهبراتابرةا"وشرحهوتقسبره

فىابرةاضحمهِفىاطمْيفاوا)خغيير،كلتشاب!ةجذورمنالمشتقةالأَفعال

.ختاف")3(معنئإلىيسثبرإتالىوباختلف5جذرإلىسعفرقداتشابةاال!اصات

ورهمعصءرعلىو،بوطأءفابرئاانصتابنقلا-،وداءلهاءاهتموفد

إذاعهاارأىافىراضتلاةإت"-اولاتانصلىاهذاحولأثيرتالمختلفة

عليهموصىقرء4أَنبمدانصافىا-تحدثؤدبالبراتالض،-طهذاكالت

بالش!امضبوطأالاَنهوكاءاا)نص!هذاتركقدمومىأنأوالسلام

ا)يهـودعلماءبينإجماع!اكأَنمنالرغموءلىوالنبراتوا)خرفيم

الطفلوتزينإذكانتُقي-لُيويخبدهىكانتتلك:ضفرة":والمعنى.الوراةنور)1(

بصوتوتتحدث،لعابصعوتتنادىكانتلاْنهامريمكانتوهى،وفوعه.ولادتهعقب

يبهى.عدماالطفلمعالناهعادةكانتكاوتهدهدهالطفلإلىنخفض

.1(امويلاوالمياح:لغة:فوعه!:والمعنى.المصدرنف!)2(

)3(.".Shereshevsky, EZRA: The Accents in Rashis Commentary .J Q

07291.Vol.LXLL
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ببردالنصرفىاسعحدثةدا)توراةطوتنقبضبطنظامأنعلىأهـف-،م

ناالصاخامينبمفىرأىوفى"ذايلثكلعأَنهإِلاطوبلةبفترةموءىكلوت

ا)تنقبطا-،1إمؤ-ؤأذفسص"!اتوراةامنايخرئفخةكتةدم.وييظ

ك!اتماكلاً)1(!اقراءةافىالدقةينشدونالذينا-اثلا؟وص!مهـارالنبرات

وا-دذكلرةكلودىعلىاتنزةدا)توراذحانتإِذافيماحىؤلاءاختافأَنسبف

ذلك،فىةاطِمرأْىاىهنظاصيبكنلماوكهاأَسؤاراأَسؤاراًذز)تأَنمءاأَو

ناحاولا-مضاأَز!ر!النصة-طإوفصاخى-ةباعذلكرالاكلحان

ب،!فقالوامضبوطةللتورادكلوعىبتركيصولممرأْىحدةمنيتغف

التنقيطحعوردأنالا"اةا)تورنزولمنذكل*روقأعانالعلاصات!ذهنص!!

.)2("-رالكبالمجمععصرفىاستحدثتقدا)نبرت501وعلاوءلاكلاته

:ماوالنبراتإتنقبطاعلاءإتاقا)يهـودفقهـاءبينادائدارأىوا

ونقلهـاالاَرابةباللغةبابل-حصىاءمنجاءتةدمسباتق5لهاوضسع

صظلكقرجماإلمذاناذفتاصظوابنآيترابنعصسحانحتىفلسطينعلهاءعنيظم

بالماسورتبسهىةيماانصا-طشوقما)*هـكهذاأَكهلاثمالمسصات

أَهميةالىااروأَيثهو،المغةوااتفسصاءا!اءاوقتااكييمنظذءا-،1يىأروا)يظ

اهميةكذلىكوناقثوا،اتوراةا)كةةهمفىالمساخمةفالمضبوطانصاذلك

وكْ!لا:اوخُزَرِىكتابفى-اءوةد،"المكتوب4الكاحصءا!االمنطوةة!ةال!

يظلتعميقةاًأكلورذجد!المفدعةلغتتافىاناذرحتا)صظيابفظيةاهذد

ال!هدبهاعراالتىا)خبراتهـلىوقإك...ة!ه.الاعلى.اعدةالم!أَجيامنءايها

،والجوابالالىمص؟الاستهراريجبأَبنو؟ا)وةومحيجصيأَب:أتحديماا

92عى5-،انيلبراونرالأ)

،المصدر:ضى)2(
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.،1(زي!3؟الطلبي!ونويرف؟الائري!ونومتى،صوالخبرإلمخدأ

أيضاًااخعلفوةقد،إلنصضبطقاربخفىا)يهودعلساءاختلفوكما

هذهأنعاكاأَنهه!ايتفزونإِلاالنصرفىومهمتها.النبراتهذهعددفى

ضربين:عاىالقدب.لاحهدان!:ةباالنبرات

ب،شَفارقختحروهذه)2(افاصلةابالنبراتبسرماوهو:الاول

.ا!كفاقىاك*ر!الطاءليهايغلبا)ىالأَسفارو؟"ءدا3إلقدباله،د

بالأَلصفارق-تصقوتلك)3(اصلةاوابالنبراتيسىماوهو:اكات

مذهلطبيعةوذلك،المزامبر،مثالالا،أَيوبوهىالغنائيةالشعرية

ب!لمص4الأيىفارتلكإلى)تنقبطااءءلهأَيفاروقد.الغنادْيةالشعريةالأسفار

.)4("أَمت"

فقد"اواصلةاأَومن!االؤاءسلةسواءالنبراتهذدعددحيتومن

عزرابنوإبرا!يمحبوتيوداونفتالىبنوآشرابنمنكلآراءاتفقت

The:عننقلاالنصهذا)1( Accents in Rashis Commentary

بالد!الاْندلمىوالفيليوفالثاعراللاوىيهوداألفهالذىهو"اُلحزَرلِى"ويهاب

1167عامتونابنقامثم.(1الذليلالدبننصرةفىوالدللالحجة":باءمالعربية

بوا!ةيةللعبرأخرىمرةترجم0012عاموفى"انلزرى"باءميةالعبراللنةإلىجعةبتر

الحزرملكقصةالأولفىمجكىأقسامخمةإلىمفموالكتاب.كارديالبنإءقبنيهودا

ذلدً.بمدتموطبونايأوفيلوفأوالميحيةواليهوديةالإسلام،الثلاثةالاْديانمثلمع

تحدثثم،نهااتينالقروموقفيةالفووالتوراةيةالعراللغةعنيتحدثالثالةالمقالةوفى

هذاوفى.طريقهمعنالتوراةوصلتالذيناليهودوالمف!رينالراحطبقاتعنأيفا

صوكأةولكنسياف!اة-التورنزولمنذجاهتقدالصجحةاهةالقرإنيقولىاللاوكانالقم

.(الأكبرالمجمع)ينالنههدرعصرفىوضعتقداتوالبرالنقط

(2لأ92،2ص5-،ائيليرتسراَو:انظر)

،.كلماتهابينوالجملةتقيمفىتاعدالتىوهى)2(

،اتناصيا!منلمزيد).ذللصًفى.اتمبعةللقواعدطقأبعدهاكلاالكلمةربطف!تساعدالتىوهى)3(

.(9791جلالمحمدألفتهلادصلتورالقديمالولقاكبر:اراة

(1)ففحرالمزاسير-الاْثال-ابوبالعريةالاْضارلاْء،ءاخصارهى"أت،كلمة)4(

ية.المبر"مزامير"ا%خصار"ت"وأمثالاخصار"م""أيوب"اختصار
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.مساعدةآ،خادمةنبراتو-خ4اءيىعرةاثنتاالنبصاتمذدءددانعلى

ففد،خرونإاالنحويونأما.مساعدةفؤط4ثمانبجعلهامنالعلماءومن

عشرةثمانمنهـاالغربقحوىلمن!طبقاًوذ)كنبرةوعشرينيصخاهاج!لو

رأاكالفاصلةالنبراتقسمتوود.()0".ة).%انبراتوثمانفاصدة

ألمجامبع!حىوتلكالنبراتمنمجموعة-لىمن"احلتحتوىمجاءيع

مة:بلارا

.الملوك:الثاذيةالمجهوعة-02القباصرقالاولىا،جهوءة-ا

.النواب:إلثالثةالمجموء3-4

.)2(المراونون:*4ارابااحجهوءقا-4

ا)نبراتأَهصا،نبردءسرةثمانالأَربعوعاتالمجههذهنبراتوعدد

ال!لماتبعضمعنىمنالنبرةقخبروكما.نبرات)3(ثمانفعددهااءطةا)و

تبطًال!ا!،تمعاقمنقغبرؤد4ا!بربافىالنبرةؤإن")4(اللغاتبعضفى

،!ليكاا(بنوا)لاؤهـ8ومعنا!،كلبفاهاهـترق*وحذإك،ال!لممةفلموةكأها

صةخارتلمما11علىالنبرد!وة!ةشغبر.()ْ"ئمةقا)!"اءتة"لكوكذ

82عى5-،انيليرتراو1()

.اتاح-02صلوق-ا:ات؟برتثملو:الؤلمياصرة)2(

.طفرا-03قاطانزقف-02جول-ا:نبراتوتثمل:الملوك

.جادولزقف-05ريع-4

تبير.-03بثطا-02زرتا-ا:نبراتولمل:الراب

ظثلت.-05يتيب-4

.جدولاهتلثا-0rفارةقرق-02فزر-ا:المعاونون

فشق.-0tجرفي-05جرش-4

.(،-ائليراوتسر:انظر)

الى....درجة،قدسه،مونحمنهاانياتهذهو)3(

ية.والإنجايننيةالير؟ا(4)

;Kautzoch..E Gesenius Hebrew Grammar. Second Ed. .p.62 (Q

0191,Oxford at the Clarendon press
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المعنى.تى-ديدفى--داً.مماواحداالمبنىذات

دفعتاىاهىاثالمهتحديدقوأزر*الاضبرةهميةالأعق)رنواعل

ي!ممدلاا)غدبءال*!داأخصقىفسبرأَى"نببءهـحأنإِكعزرابنإِبراحجم

هميةالأَوهذه.)1(إِ)يهباخفتولا4بيمتملاأَنيحطالنبراتتوض-حءلى

فىانبرةا!:قعءلىأح!امهمن،--راًببىريةخاجعلتا!ىهـتأيخاً

إتسربية.ااوالل!ودةأ-؟اكل"ذلكفىسواءال!اصة

وتجاادينىابالنص!احىآمهمننابمانبراتاعتجوضورشىواهماأ

اصمبطثالمعناهءبقأأضص!اهذابثرحوتمسكهووح!اباق*البممن4صفبشض

وأممب4عامةبصفةانمرافانبرةاأ*ه-4إِلىسشبراًدائهنبدهولذالمث

قوضبحءلىيساءدكلاحثبراًالموقعذاوأن،خىاء،بصفةالكامةفىءوقع!ا

حإه"ءلىا)برةوصودأولاأَنهأَحباقأي!شرفحانأَنهحتىاإطلوبالمعنى

)فقرةتفسبرهففئ،ا)ءلممةهذد-يثرأدْقياستطا!ااكلصاتاكلن

فرق"نبرةهناأَبترأَننى)ولا:بقو)"مفار"ك!يهترف)2(حزقبال

.4()"قفسبرءالأَعرفأكنلمههـموجوعلهةعا!اكلوضسءة)3("جادوك

لهإ9-س!هب"وجوكل،3"عا!ةعلىأَكلا!4واحضحةاتشةادجو،لولاة

حلممارتببقيةوعلاةشهـاالكلمةحذددإوجر.قنعب-فسبراقطبانأمكنهما

؟.اودنجدإذالتفسسرلهذاةطنواودبمدهالمفسرينآنويبدو.ا!رةا

.()ْضخهف!رءىمنا)تفسبرمذااقتب-!قدقم!ت

ا)واحدةالفقرةفىال!لمماتمنكلمةءلىالنبرةوجودإِكوايصتاداً

11:ا-زيال)2(27ص5-،يرائيلاوتسر)1(

()rالمقد!الكتابات)4(.الملوكطقةمنةنبروهى-

معمرتطةليتأنهاأىبالرنفصلةوجوههمكلمة:والمعنى،قمحىداودتفير)5(

بعدها.الراردةالكلمة
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كانتإذاوبحددما،في!اواضحصربحبرأىيقيمأنبستطيعرصىكان

يضواط:94:4الت!وينفىط8،ل!ا-ةتفسيرهفق.تل!أواصما

الفقرةهذهفىيبين(نيريد+ىفىِ،)1(لماخا...م!فاءمإنها):ر:ى

اذلمثلهيقولإذ،راؤوبينابنهمؤنبأبعقوبلسانءلىالنصيقصدهما

تفضلفلن،عندىمنز)تكولك.)2(رئ3بأذكورغم،وت!ورمندفع

عليهوتعدبكفراشىقدديسك!سببوذلك،ثىءفىأخوتكعلىا

.لت!ورك

تعنىمعنىاسمآنهاءلىثطءشف-رقدرشىأنمنالرغموءلى

مرتب!اًباجمعهالمصطلغبفرأنيضبأنهإلا،مع!وراَأو.خدفعاَ

مورالايتدبرلاالذئ،المت!ورالإِنسانعنكنابةبطلقوالذ!ببعضه

الاَراءفىضلإفموضعكاذتالفقرةحرصذهأَكْويبدو.)3(بتعقل

:قالصثتاصضأاًقفسبرالفيو!!س!دبافسرهامقد،تفسيرهاحول

خاحينثذأب:كءضبحإلىصعدتِإذ،تفضل!الماءمنبنهـلةوالآنا

ذآيدركلمرمماسعدياأَنهثواضحة5)4(!!تخلصفرا:ىتبذإت

ءايهيعطوت-مممايهببين9اراصفشدىو!.لى)بااحالماءدؤما"إحمصس!ا

جاءفقد،لهذا،الشريعة-صبا)ب!رالابنء-ِةيصتفيدلنلمذابأفى"

تحقيقهها.ث!فىت!ليقاًأَوردالذفدبرذ-ورءلىحتىكا!ضاًق!مبره

عاليةتهفيتإنولذ&معىاسمل!ط!!.كالماءدفحأ:والمعنى.الكبيرالنور)1(

بالباتح،كلهاثكولةوالكل!ة(الكلعةعدرعلىنقعالتىةالبوالعاليةبافيةرشىيقصد)

نبرنهوكانتبالباتحالثافىومقطعهبالقامصالأولمقطحهلكلماض!فحلاكانتولو

.(الكلمةعجزعلأئ)وطنة

خاسةعليهموةفضيلوامتياز،إخرتهبينخاصةمحاملةاليهوديةالرليمةفىالبهرللابن)2!

.!ائليسراوترفىبكرومادة،المواريثكتاب:انظر).الميراثق

.الفصىلححديابيةبالعرااقيرئفسبر4()2-شوشمانابن)3(
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افقرداحذدات!جيرهفئفالميمونبنموسىبنإبراحعمأَنفيهجاءلك!صير

و)وإخوقكءكقفضللأمعنا:-داا)فقرةشرح-اءونس!ا-ياراكأإِن!

رويمونابنو،+اءدمبخضهومنه.)1("المقادبرآفلَ،ىالتىماءيجصرعة

بهاوأؤرا)تفاسيرأوضحدولم!ارشىوقفسير،س*ديار)تفسيرللفقرةأبضهاً

!له.النصلسياز!العامللمعنى

.قطعيهاوقس!حيلا)ءالمةءفىالنبردسوؤحطربق"/تر!ىئم!!وكما

ة!هت!اءحافعلاأ--تو،!يصي!وتماسأنهاو،م!ىاء3نهاأربغرأذلباذ"با

اَ

ا)نبره-ودوبنا?لى!أفيااستط4ؤإِق(ئلنص!الأ%ردأاثزجماتبعص!ا

)2!اء،وا-تف!لا23:7الأَءثالؤقىرةفى!?3ح)صةبان!بجزأَف

ا)تفصبرهذافىحكمهويبنىا!مماو)يستفعلاالكلمةاْنب!.رر-رشىفهنا

اخضاتوقد"براققاه!حرحتهاوأَنال!دمةعجزعلىالنبرةوجودعاحأ/

والتىالسينبخرفتبدأانمااوكماا)!لممةةراءةف!ميف4السب4ا)خرجه

31(."الثبضارْأَوا)جنبمعنىترجمتهفى)وزركلارفنييربطهـاكهاشحرةت!!

الاسمبينبفرقأنمنومكتف4قفعبرفى!لهىكأةالنبساعدتوحسما

ذجدط!خقلةأَوبعدهاممامرتبطةال!اصةءاؤتإِذاماربمرفإفلوا

منل!ث-ر4ا)زمنبجمغةالحصلحدفىأَنمن4مكفتؤدالنبراتهذ،أَنأَي!!اً

منكشبراًيقررأَناعاست!اوبذإك.النصرفىالمبىااثثدثةالافعال

لأَزمنةتحدبدهومعرفتهوفى،الزمفقيانفتراتذؤاثفى"!راعباًأَح!كلامه

رحخاًت!ونأَزمنتهـاوةالأَف!ال.النبرةكلوقعءلىاًكثبرريةىاءشمدالأَف!ال

بالباتحنصفهاصكلةهذدوالكلمة:إعنىوا)2(.لديرنجررجسحدي!تفيرهاض)1(

كانتلوإذ،!عىاصموليستفعلفهىلذكالعجزعلونبرتهابالقامصون!فها

.المصدرعلونبرتهابالاتحكالمهالكللكانتممىاصم

282(-.283 ) rه".nts in Rashis commentaryبمThe acc
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بمضهاز!شالابختلطقدأدكساًالأفصالهذدوفئء4جمرباْالجملةفىهاماً

طريرقصتإلامع!اوالمضارخالماةفبينبنمرؤةالاإذا"لعيمتالم!تا.وخاصة

رْمفهابينأالافعالهذهثل!إرصيمراراستصب5!دشن!ا-افْش.اكبرة

)1(ا)تكوينافقرةتؤىبرهةثبمعرأوالفصلحدرءلى-رةا"دوبرتا?ات

احمدافىلاذحببر"حل:ا"ىقوانحزرةاه..ذدمىايمببرة4امه:ورَر:بنجده

.(2)1(اءا...ءسنهلبمط-ر-َ+2دبلؤا

المنصفىالأَف!الأزهخةتحديدفىركىا:دشالنبلم-اتأميحبةاصيرف؟ودا*

للمفراَتبةباجداًالهامةالأُمورمنلألأَو،1مفيةاا)الص-*4--و:حى

أَو،الثرعيةلأحكاء1ابعضأَحباقاًاستنباطاتحدبدا!ءذءا!ب--ب:إِ

وبلن.الدينيةالطقوءلىاوا)ث!ائربمضلاقاكلةمعينةاة-تكلحدبدف

ممعبرا4نِشا(مكلالنصفىالنبراتلمواؤعة!مهعلىبفاءأَنهكفراًريى

اعهداهطبوجودهايعفرمىطرشىي!نلموالتىفيهوا)تتإقضتالغموضستْ

.(r)القديم

الممعنىاختبارهلْىسواء4أَقا)تنمسبرفىرشكأامن!جةالممبلأِشرالاكل!كلتْ

بافلاانصافىافاًأَ-بمحبردقبهدشا)ىالمعوب"ااهراظواا-*!!قنمسبكأدآو

--نضاردوجهةكلثالأَقلعلى-المقنعةا)!افبةبإلأَدلةبأفَأندونبرأيه

قإنهأَمرأَوءضارأَومىاضف!لهذاإنزالةإذا.يضولكلاصحةءلى

وورى،ا)حكمهذاإِصدارؤ!ءليهااعتمدالغ،الأَسبابخمرحفىب،خذ

هذاومن.المقاطعأخدفىالنبرةموؤحعلىوتفدتستنداًاشابغالي

2.:18)1(تك

علىأى)الاءعلتكوننبرحهاالمقرافى(1كبيرة)1كل.الخسةللأضاررشىتفير)!(

(الصدرعل)الراءعلنبرتهاهذهولكنتكبرأوكبيرةجمتتربث)ال!لممةعبز

.عادتعدئذوثلأشرةتالسمساصوكافرتشلصاتكبرجمتترلاْنها

27-46:26نتكوديئتفردأتس)3(
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يخفلفكان..1اَكئبررصىأنزجىدانصالغة"ررالجةفىالمتحرراكطلق

اداقيةا)تسجماتبمضاا!ف!الازمنةوتحدبدفهماوفىأ)ر(قافى

الاتينيةااخر-صةا"أنصنار-ماف!لى)1(اتئنبةافؤرةفىالقدب*الل!!د

نالاإ!اث!8"البذزمنالشفالاس-خة!أنهاىلى3ث!ءفىعأةصرتةد

هناا)فليهتبرإِذةذلكععَسا)فقردلمذد.رد!ف-فىيقولرشى

إنها:يقوكة4رأئيص!حةعلىالأَداة.قاهدبدباوباف!الأءراؤ?-فة

اسهدبفسرهاوقد،)2ْ("ابما...أراءاءلىا)ىدالنبشوأن..أ.ر!بفة

لأًكلَأَيعحاً.فةابصفبعهـبا

هرزففىالمغةاعلىاعتادءمنأاستؤاديمثبرتدر:ىأَنيفكلء"ذاوكع!

الاتوى!ىلإحهالنبردوكاذتثكهبرأذ)كفىاللغوبة4-است4واسحفت

.صتخد..اًذفى-،.-رمنءليةضيفؤدءابينلا)فح!ثءا-4اكهـبشمد

بذلكةاسىطحاإعالطىوبةا4اسصت-داصاقىطوقحررهر:بهءلىاءطاددذ)كفى

جاءمنأَءافىتو-.!الاةتداءوءايهـاا-براكناللغةفى.-ادثءددبءحآْن

.جواز-"يطع-5+كأإخصَاة،مءلىبمده

ر!ىقكأبشفىةبال!ربا:كرططىىط

ىطىان3اقىدباإ"،"اللهةوم!إ)جتهزعىطبردفئرثكأأناواطىيمامن

إJِ!ت-إتة2ا)فيزةاوصالدائرذفاإهِ،.نا".خةصهذدتب!ضأَنيراول

،دثوافيراوءش.وا.ا)ديطىبةاإررافدا!ردوهـةا&نبنهذدطوااىط!حىب!)طىافى

33:23ثية)1(

تؤكدالرا.علانتىةوافيأصلواكينالرا.،أمرصيةةالخعةللأضاررصىتفير)2(

عل)عليهاالنبرةتصبحها.إلهاتضافوعدسا،صح،أخذ،علم،ورثثلأنها

الأمرصيغةالاْمجدةفيوجدناالكبرىالماعررتو!.أمر!-كةهناولكها،(العجز

الكلصة.عجزعلنبراتهات!صن
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اذت!ر،لىدوذاللغة3هذمناث/1اوتزنينالديشيةالأح!امأ-ينباط

.بلإعبةصورثءةيهاي!ونةيىماءلىاودوفتواأسلوبهالدراسة

الذبنه-خاءلىبوجهايهـوداالنرويينءنالأند(صعلماءو)"ل

دء،3َءكاقتوإن،بمصاوالا*!مامالمغةا!ذه-ةدراسإلىالاذهانب،وا

ايمةت،ا،تحارزةيةوا)ارزه4ِات-وباا-اتالدر"جالفىقتمىريباًافىح!.رتءذه

شعراءضذعندماأدبباًا)قديمالعهـدبىلمغةالاورخمامبدأَذم،الأَ.رأَولئ

ق!ساندهماوبف-وهاال!-دب،11،،دمىتة!راتب"ضيص-تسونالأذداس

بدراسةاهتمامهفاكيكن)مذلكعداوفيما.الدينيةا،"يث.ورار1تاكض،صة،

بى-تإتفسبشافمفكجهفىةجمعرشىحانصلى،أتحدبماا!داللغة"دببة

إلىرشفةطن.دىأىةالى،إ.اءزرا3!ذوالأَدب-ةوالارزوبةالديفبةالدراسة

؟المنهييمْهـذاب،جأَنإلىدق*،إ.؟-:،اوما؟أَدب-ةءورمن4اللضفىما

*ااطنكلرفأَنأولاب!رب4ظالاسورتهءك4الإِ-ابفىاساترساالالىوتبا

؟آاغداامهدالغةايصبدرإوشطاسالصضك!فىاب،شدااهتبم

تمثلالقدبمالعهدبرربةأَنإلىبف!ونحاذواا)-،ودأنثكلا

يتمثلوالذىانموذ-بةاالعبريةالمضةال!ا!لةا)بةالمثالصصورةعندهم

كنهقيلالذىوحزةباقأَرمباوأَثعباأَسزارؤ!المت!اكللالناض!ا!صلوبها

السفرلغةعلىوقكاب.."أدبيةوحددي!ونآخرهإلمتأوله.قالسؤرإن،

إلعبربةفىرا)تطرذروةكاذتاللغةفىالنىوذجيةذه05)1("المتدلصب*ة

-،

برر!ةمنايتااوصلي!اأقدافىالاسصلوبفىا-داوةاملاكلحنجدبيما

3دبوربقصاةالم!روفةالدينية4الحهاسبإغص،اتلكوهى4لاور)2(لالأَ،الطور

القاهرةْ،وانثرللطباعةالعربىالكاتبدار101س!وغيفيةالهيرا-التور:علحننادنؤدقيهـر(1)

الثا)ثالقرنحوالىالأولالطوريبدأرئييينطورينإلىالعبريةاللغةتاريخالعلماءيقم)2(

اثافى.المجكلتخريبمعفيدأافافىالطورأط.تيننترإلىبدورهويفمابدقبلعثر
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عشراساقاالقرنحوالىكانتأَخهايحعقدوالتى)1(القضاةسفرفىوالمدونة

خلدتهوالذىالاسلوبفىوالب!اوةالكلاسيكيةقمةنجدوة-هام.ق

ا.سيسرعلىجيصهاقائداقبىارانتصطوعؤبالمعروفن!ثبدهاحاأشعردبورة

!هـ

السبىأثرعلىالاخرئاللغاتمنا)رضحالإربةقبلتذلكبعد

وإةلمامةالسبىمنالعودةأَعؤابوفىالاَراميةالم!"امنوبخاصةا)-ابلى

البونانيةمعلأخرىلغاتمنآخرارشحأيفمااستهدةتالعافالهي!ل

تعددلجعلكلاوخير.اقديمااههـدابرربةفىمن!اأَلفاظءِب!ض!دخىاتحيث

الأ)وانهذهكلبيناثمتابرربةجمعتفقدالممثتاهوابريةافىاللغات

العبريةقطورسببلز!"وانبضطوةت!ترعاقتإِنو.اللغاتمنالمخعلفة

ابنموذ-ية.

لبلادالإِسلاىالفتلحعاتحتىاًتقريبءا-4هوءأعلىالوضعواستمر

وعقائديةف!رية-ريةفىالمسلمينمع!ثرلاءوءاشر،ا)يهودةيهـايمبش

تهموعنابورلمغتهماهرباإعجاب"ا)بالودهقلاءوثإ.هد،قبا!منيعرفوهالم

وحا!.21("نقيةفص-حةءلي!االمرافظةعلىموحرص!وشعراًنثراًب!ا

.ا)يهـودمنخالطيمذيمنأثرذلرت

أَنهمو!ىهامةظامرةإِلى1):!ود4تفالمستقرةاةالحبهذهوسطف!

فىسحثواقدالمسلمينوأن،كتاباهلالمسلمونوكذلككتابأهل

منذال!ريمالقرآنيتدارسونوأَخذوا،وصوتأوةراءةومعنىلفظأكتاجمهم

عليهمغمضفيماإلبهيلجاون.وبملمعليهاللهصلىاللَهرسولعلىنزوله

المسلصنفقهاء!إكوكانوا)تاب!نالصرإبىةهنأكحانوفاتهوبعد،منه

تدورمخعلفة.علومعندهم.ونشاتالمسلمونإليهملجاالذينوحفا!م

91صوغيفيةالهيرالوراة)2(.والخاصالرابمالإصحاحقفاة(?)
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استعاقواالمعنىعليهمغمضةإذاولغتهالكريمالقر3ندرأسةحولكل!ا

ديوانإثمرا)قالأنهضهاللهْرفىكأبراسابنوعن"العربب،ش!ار

إلىرجعنالغتههاباللهأنزامهالذىالقرآتمنالحرفءليناخفىفإِذاالعرب

نءسئلإذاالشعريضشدمااًكثبروكان(منهذلكمهرفةفالعمسناديوا:3

.)1("القرآنبمخحروف

وعلم.ءةإ)ق!زافىالمحنامن4الموةابالنحوءاومظهـرتاوقتاوبمرور

بهدئم،والؤراءاتاتجويداوعلم،)لأَلفا!الا"صلىابتاءالمعرفةالصرف

وموالمقرآنالادسهلوتالش!اإِكمالكربالقرآت)خةفىالبحثانتقلذلك

ءبرهمولابلىاجشراقدرةإِ)ب،الطتصلاهـ.عضزةيعفرشكا!المسلمينعند

مَذَالبِصبَلمقثاأنْءَلَىَالْجِنُّوَالإقْسرا-فًحَتِتِاَءٍقُكْ)1المخلوقاتمن

مرذافمن.)2("ظَ،ب،"او-*فٍ!بَ*نحكُ!هغكَانَوَلَوْبِصثلِهِيَاقُونَلَاالْزُرْآنِ

البلاغةاعلوصنظهـرلماطبقاً%نئأؤالغحهرنبتدارسإسلهونابلىأَالمنفلق

وكانت4اءتابواوالاستعارة2اتثببارء؟تالؤرآأنصراءنواستخرجوا

علىا.تتا!ذإلىودف*ت!أا-،ودانظرإفتت-دبدةظاهـرة4الدراستلك

وإن،كتابىاهاطأَيضأأَ-اف!معيميلتقونأَنهمأَحسوافقدالعرب

السافىمعايةْءوءىعلىنزل4أَقققطي!تقدونلاالذىالمقدسنصهملديهم

التىالفترةهذهح!ففهمذ)كوص.الأَ)واحفىبإِصبعههـ4جزءخطوإنما

نصمناَساسياضماتستصدالتىالمختلفةالإِسلاميةالعلومفيهاازدهرت

هذاثلانصابلمغةاهتمواقدي!وفوا)3)3اوفىراستهال!ريهالؤرآت

61صا-،الويروالخريرتفير:عاشوربنالظاهرمحمد)1(

.AA:ا.الاصسورة)2(

القرا.اتثاليهبمنكثيروظهرتوقراءاتهولقهالقرآناصةبدركثيراالمسلصوناهتم)3(

ولته.اضهودربالنصاقتالتىالمؤلفاتمنذلكغيروالبعةفوالاْحر

ساهين.الصبورعدللديهورن7القرتاريخانظر
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اسلوبفىوالنقدالبلاغةكلماءقررهءاعلىمثلايطلقونهمبيماالأهتماآ

ا)-لاغةاجبأسامنأسلوبعجزغيرمنالايجازوإن"الكريمالقرآن

ابْلَعِىأَزضُيَاوَبلَ)وجلعزادلهقولالبديعالإيجازمنالوافولذلك

()1(الجُودىءَلَىوَاسْتَوَثالأمْرُوَقُضِىَ،2الْمَاوَغيضَأقْلِهكِاءَ!مَاءُوَيَامَاءكِ

.)2("(ائجَاهلِيِنَضعَنِوَأعْرِبِالْهُرفِوَأ.ر،ائعَفوَخُذْ)تعالىوقوله

تدىبلوآدابهااللغةعندايهوداف!أمربيةواامرباأثريقفلمهناومن

ءلىاحرصواال!ريهاا)قرآنعربية،ةالديت-امربيةاإلى؟الادبيةامرببةا

الدراسةهذهثلقطببقفىاركأةاا)يهودعدذلكوأزارءا-،1ا،صاذظة

فىتلقينينسوىاوقتاذلكحتىي!ونوا31الذىا)قديما)مهدعلى

وجذبتهم،آضربهدجيلااْتاحذةبوتلاوتهقفسيرهياخذون،لهدهـاستهم

ق-!ا.المسلمينءثام!بموفتنوا،الأنسانبةالعلوم

!تاكفظ!رالأندلسفىوخاصةلديبما*اوبماهذه.خلتظهروبدأت

بن.خاحمأَهثالالم!ارنةوالدرايىاتوالصرفانحوافىمؤلفونمرةلأول

ظهرابلاغةاوفى،جناحبتوءروانوحيوجطابِبنودوذاشْصوشه

أسسهأَخذواالذىالمقفىالموزونالشعرواوعرق،عزرابنموصىأمثال

الصوروضمنوهأحمدبنالخلبلعروضوطبفواالعربمنوقوانينه

.العربلدىالمعروفةوالببانيةا)جغبة

يتسلحأَن)كخاصة!فةالقديمللعهداليهودىبالمفسأدىهذاكل

القرآنمفرىعنكلشخلفةنظرةإ)يهينظرلأحتىالثقا!ات!ذدبكل

ب؟تابهم.ألتايةفىمجهودهوبرلىبينهميعب*لىهو.ادلمينمناممريما

تحقيق.21،صاطالحعدة.القيرواترشيقابن)2(.4،:هودصوة)1(

3491صةالتباريةالميهبما،الحيدعبدالدينء!محمد
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،ايهـوداكتاباتفىاخرىمرةوالصفاءالنزاودملامحتظهربدأَتهنات3و

دخيلة،لغاتمنشوابْمنبهاعلقمماذتخلص!اعبربةا4اللعوبدات

أَص!يحبحيثالعوراةاسلوبإِلىالإِم!انبقدرالو-طالعصو-حهودوعاد

أَنإِلاالأَ)فاظبعضبقبتوإن:ضعبفاًصتاباتهمفىويربتهـااانتاأَئر

إلىياتصتونوبداوا.ا-هوداه.ْثه!تخلصقدواللغوىا)نحوئالجإنب

،مالكربا)قرانلةةمعمافؤتوبضعوخهاشانهامنب*رفواأَنيحاو)وتارزلت!3

إتوراةاءلىاطلقواأَنهمصف،مقدسنصم4بالنسبةو!ىلابهبف

جاكا!أَتوبد.(1)المصحف)ف-!اخرىو(حبانا،لقرآنالفظأَحباقاً

كانواالذبنايهـوداكلفسر!إِلىة-بشاًثبشاًتنتصلا)تؤسبرفى4بالإِسا3

اتاظرالمتببخهمتزامحاذتألأَقدلىلىافىا&اهـينوسظم!بصتهـمصأنبإلى

و.:اظراتة3سمتورابنحى!برتف!واأَندابكاهافي،1يحاولالتىادينيةا

ا،خاظراتتاكؤوةعلىثاكلدنميرلةالنغربابنمع)2(امرأبنالإِسرمفقب"

.اضراتالمضاتلكمفلستأَنفس!مالبالوداستفادهكلاو.!دى

الذبنا)ب،وفىهؤلاءءلىيف!قذلكحاانإذاأَنهالبمضبتساءلدوة

فىيصيمونالذينهؤلاءبالفها،الإِسلاكليةالمجتمعاتوسطيعيشون

؟رشىموطنكلشلاةرنساثاواللغةاليبحةفيهاتختلفأخرى.ناطق

وبالذاتا)وصصط!العصورفىأذ"ندرعهااند-بالتىا)حقيقةإن

بشعلقأمرمنهناكي!نلمأَنهنقولأَننستطيعلمجضاًب*نحمهماليهودمع

!واوحيثماحانواأبآجميعأإليهموصلإلابمستقبلهمأَوبدينهمأَوبم

مختلفةبلأدفىت!ثتتهمكثرةبببتعودوافدوأَنهمخاصة،فائقةبسرعة

يتعلقذلككانإِذاخاصةوبصفةتسعجدأَنباءأَيةإليهمتبلغأَنءلى

.حزملابنالتريلةابنعلىالردانظر)2(.نجاحبنلمروانا!معمقدمةانظر)ا!

رشى!)



مواقيتتحدبدلحيهابتاءيئموالتىال!عهورأوائلكتحديددينيةبا4مور

صهوديبلغونعانواففدطقوءلىمنعليهايترتبوماالدينيةأعيادهم

بطريقشين:التواريخهذهبمثلالثعات

أَنهااىلفلسطبرةمجاإبلاء،ايريدونالتىالبلادحأنتإِذا:أولا

تضاءكانتحبث9بىداؤليةطريقةغستخدمونكانواانهماف.خهماقريبة

الأَخبارنؤلئمبذَئمَو.كأوا)تلالالجبالقممءلىمتواجدةخاصةمنارات

فىمىونة.ت!تلمالوشلةهذدكانتوإن.)1("محدودةساعالت%لال

تاكبإِضاءةلمجو!ونالتلالهذهفىالمؤيهينبهض!كانإِذالأوقاتكل

أَوقاتها.ء-روفىبهاللاهتداءالمنارات

قيهاا)يهـودبإبلإءيقومونكانوابعبلةا)-لادكاقتاإإِ:ثانباً

ا)بهثاتهذهحانتوإِنالبلاددذهإِلىخاصةبضاتإرصالطريقعن

وءلى،المناسبالووتفىأَ*دافهاإِلىتصلأَنعلىعادةقادرةءير"

ولعل!الدياشورافىا-،وديةاالبصاعاتتشتتتزايدأنمنذالاخص

بى،لاعيادالاحعفالف!ببداونكاذواالثصتاتيههودكونفىبالمبهوهذا

.)2("سعكوكأيةحسربذلكمستيدفينمععاة-ينيومينلمدة

فىاليهوفى.بينا)تاما-الانفصاأنبوخ!موحنقررأنهذاحلفىويهحنا

روابطفىالْماً!خاكوإن،موجوداَيكزَلمالب!يدةالاضقاخ"ءتصقعاى

"سضمرةخصلةءلىباستمرارتجعلهمالضرورةعلإ!مظيهاواحتياجات

فيهايرىالىَالريةالمروْيةالصورةبمثابةكاقتا!صلة!ذه.!هم

ةرالمجاوا)بلادمناوءبر!وفرنس!إيطا)-افب"ود،وبلادهمأنفسهماليهود

:Adinط(1) The Essential Talmoud. Translated From He,جأSteinsol

7791,rew by Haya Galai. .U .S .A Bantan Edition, October
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وحهـرْاليهبمم!ونوهمالاندل!اوالعراق(وفلسطينمناالقادفىيرون

فيرمنفيهابحدثلماحيةحممورةبأَكملهاليلادهذءوافعإِليهمبنقل

بمعزلبكنلمن0،1اىفىفا)يهودىولهذا،ذلكءيرإِلمطوشقافةوسياسة

إلمامأمله،كانباتاخرىبلادفىوءعهم"يحدثوماجتسطأنجاءعن

اكقافةبثنشجزمؤاننا!ناوهءق.نء13أَىفىالأحداثبمجرياتفاماً

ت!نلمب*يدةمناطققا)وشطالحصرفىازتشرتالتىلاميةالإِسالعربية

مفا!تعلمفكسفوإلا،وألمانياو)بطاليافرنساثودلدهـمعروةةغيرأَبداً

نعلمكه،وهووإ)-!امنهاسرجموحانالعربيةاللة")1(حلبوبن.خاحم

كفبفهممنرشىتكنوحبف،داؤحاًبذكوهمالذبنرشىأَساتذةأحد

!؟4م!تبتفى-.كايحتفظحانالتىأيرطبن:دوناشلىسر،ةِطبن.خا-م

ت--لى431أبق-توالذىلعربيةباةتوبالمكالفبوممطسعدباحتبةهبمكَبف

؟3نفسبرف!.ت!ا

فىمحبالسبعنرشىتنحاهـيركأ5نستوثقأعاقسفعليعأَبضىأهناومن

مالتقدبالعهدفنزراتليعضزشر-4فىبذحرهااىاالعدبدةافيِشاراتتلك

ضصازصها"نءاقتا)فالعربيةالب-انيةللأسا)يب4عبربقرجمةءستخدكلاً

يستخدمم!عثراًإِذال!ريمال!ر3ن!سلوبءلىالمسلمينعلماءوطب!ها

فىْلكغيرإِلم!:بالال!اظتلاعبأوةتوربطلممتص-*ة،تعببصجة

كانتبل،اليهوديةالتفسبشمناهجعرةتهاآني!بق)هاالتىالاسا)يبمن

دساست!مفىالمسلمونوعرفهاالإسلاميةالعربيةالمناهجخصائصمن

تفسيرواةمنالشواهدببعضنا!قىأَدتوسنحاولوأساليبهالقرآنلاخة

لمالىوالخصائصالأشالببتلاثمنالحصرلاالمثالسبيلءلىرشى

.قبلمنتفاسيرهمافىاستخدامهالليهـودبسبق

.الأولالبابمناثالثالفصلقواصاتذتهرشىعلممصادرانظر)1(
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تعجب:ص!يغة:(ولا

فىالسلفيتهعهجهكانبماملتزماًللنصتفصبرهفىرشىيكنلم

الاح!امواسترراجالدبىالمعنىتوضبحءلىالاقتصارمنتفاسعرهم

يحتويهماإِلىسثميردَلمها)نصيتحسسأَنيحاولكانبلالعشريبة

ر:كمانجد)1(الف؟ت--افقرةذنحسيرهة.بار-يةآْسماا-بمنالنصهذا

ين!رونالذبن!ؤلأءأة!اكمنا)فقرةلغةفىالواض!حيمازتحجبإِلىسع!ير

"تعببصيغة)1ؤو)4فىبذلكمصرحأقيلمنآبائهـءوءلىعلي!ماللهفضل

يعنىوالذىتببالازماا)فعلمنالمشتقالاء-م!-كةتهجبوكلمة

.)3()ذالمثطبقاًافقرداهذهيثرحة!واولذلك..()اندحث!أوتعجب

بلإءية.أدبيةايبأَسىا.ن1)نص4بحتوبءاإِلىرشىيؤطنو!ا

بماإِيادصذحراًالسامعءلىاتاذبرافىالأُسلوبحذايست*لأَنويحاول

4اصاذفىحملات!باحىذاأنوموضحاًالمت!رديناولفاثمن-دث

وفى.ا)وؤتذ)-ا.ثفىوتعالم!سبحانهاللهمرا)بيودفعلهلماإِؤكارئااستفهـا

ويوضمحه4إِ)بسثبر4ةإِزالأَ-إ)يبهذهمثلر:ىفي،1يجدالتىالمواضع

والقصصرالأَمثلةبفربيستعبنأَندوناًوعفإدرسأذللفمنمستضرجاً

ءجمغمنفي،1ماإلم!رشىأثارالتىراتالف!ومن.اوعظىاالاسطورى

الذىالسؤال؟لكبثرحرشئنجدحبث)4(وين3الففقرةالتعجص

0171صشوشانابن)2(32:6تث(1)

أمامهالأْنكم،تعجبصيغة،اللهتكاقونهل:والمعنى.الخسةللأضاررصىتفنير)3(

نواالذين،الحمقىأيها،الطيباتبكلإليكممجناويعاقيكمأنبيدهأنمع،محئون

أرضوقالصخورقنذواصكنكاتاعكإذوقانيكويكهوألي!،لهماللهيخع

بكلذلكبحدوكرمكالعوببينشبأجعلكالذىوهو،قويمهومابكلتقومكمْوية

.وحدهبهطموالاْمرلاْنوالملودًوالأنياءالكهنةنكمفجعلافكريمالوان

92:51تك)4(
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يفجبفهـو،تع!يأسلوبب،ئهوبصفهيعقوبإِلى"لابان"و-44

ولهذا،آْجردونيستخده.4لابانوبينبينهالقرفيلصطةيعزوبأَنكبف

إِلىه.ش-اؤاHaceًو!عوذالظ!ف،بمقوبإِلىالسؤال!ذالاباذوجه

Atahأَشأَلأَقك"التعجبأَ!س-اليبأَحدرشفعندون3بح؟ول"

بف،لانيرددأَنهأى،طهـ!اترإالتىافريا4صاثكبلمدهفايعنىوهو

تف--رهأَثناءكأر%ينبهوه!ذا،)1(اجردونق-د.ىلى؟ريربلأَذك!ل

ثرفىبخعمقأَزدونأدببةايباسامنةيهـايجدهةد!اإلىللفقرد

النص،فى!عالجيالتىالنصويةالصء!صرفةل501حاببالأَص!اهـذدمثل

محاسنمنالنصيحتويهكلاإِلىقفطيث-رأنإِلىذ)كمني!دفوهو

.4ال!برباللغة

الادبيةالا!)يبهـذدمثا!إِلم!4تتبقدكانريةىأَنيؤكدطاوذلك

بسببلأَوضاًعربممنامالا"يىا)بباورذلمثا!ذحرهأَن؟اخصافىا:بانبةوا

النصإخةودؤائقالاسلولتبص!سائصقامة04معرعنكانوإِنما،المصادفة

اذلك".م!اقْمنايهاإِقثرمماي!لموهوا&عباتقإكبض!بعحان4أَقو

4دءتاىاالأَسبابإلىاببالأَسالصنأاسلوببذحرعندكلاأَحباناًيثبرنصده

يم!نهـدأيضعأَنهذهبإِلفارتهد13ببىل،الاكأتمادهذاب*شق!.أَنإلى

للص-فيم!الرتهفىبف!ا!حانكماتماماًإحالاتاتاكمفلعلىقطب-ته

تؤ-يرهةلىط)تفصصبلوالشرحباهأْبربؤحدحانكأدماالمضضلفةب"لنحوا

إِلىيصسلأَنإِلىالفقرة!دهتفبرفبإخذنجده4:9اتكوبناإفقرة

تإك":بقولة"أَناأَخىأَحارس"وهوالله4بأجابالذىا)تمببرذلك

يقاللاحتىالؤارئأَوالسامعلدىالقواطهذايؤكدثم)2("تعجبصيةة

.11(أجربدون)مجانأتخدمىأخىألاْنك:تعجبصيغة)1:الخسةالأضار)1(

.1(تحجب-صغةتلك)1:والمعنى.رشىتفيرمعالخمةالاْضار)2(



456--

وكذلك:تفسعرهمكملافيقولالأسبابذكردونمسمياتأظلقإِنه

4إدراعيتضحهناوصت)1("احا....هـكبةيحاطفمحركةهاءكل

.العما!لهذءاجيدأ

:الفمصيغة:ثانياً

أَنهمكأ!مبتمالأَنطكنالذ-قالقلائلالمفسرينمنرشىيعتبر

ومنحوهاإِلاكببرةولادصغيرفيهيتركواولمةالْقةعنايةبا)نصاعتتوا

يفرحهفرشىيسهبلمإ-اوصَى،وا)تحليلالثرحمنالكافيةالتابة

وهذاالمشروحةالفقرةجزلْباتمنجزئيةالىإشارةأولمحةمنفلابد

ت-4تاربجوانب4جميعمنبالنصكاما!لىاحسا!باستمرار4ارربيجل

ولذلك،وعظيةصورمنبتضمنهبما3طوإِحع!الغويةأَواببيةأوكانت

يسهبوقدكاملةإحاطة:كايسطالنصءثللفقرةشرحهفىنجده

:3لفقرتفسيرهوفى.ذلكيحفاالنصأَنأَحسإِذاالشرحفىوبطيك

كلاأأَنللقارئيوحىافقرداهذهقبلالنصرسياقأنيشضح)2(ا)تثفة

علىأَؤسمةدفهـو،القعمعنىيحهلهـناسدوململكا!سلاماعليهإبراهيم

هذاصيغةإليرْىيفطنوهنا.التإئبم!ت:ىءإِلىيددطتدلأأَثالله

ؤ.لمف!رأا)فقردله!ذدشر-4فىقالولذلكالؤإرئ4إِلي4وينبالقىم

ةرةح)3(."لخا...ف.ماسلوبذلكيدىرة"ت:فيقوىإبراهيم

ذ)كذحرولذلكالكءلىافمأَنهرشىعندت!ىاللهإقيديهإبراهيم

يديهيريخبمأنأَفمأَوثنيئاًياخذلاأنأَقىمأَنهأى.قسمءجغةغوله

.شىتأىعن

."(باتححاطف)المركبةالحاطفمجركةمحركةهاءكلوكذلث":المعق22نمبى،المصدر!2!

(r!العلاللهإلىيدىارفع.ذممعيفةتلك.يدىرفعت!:والمعنى)1.
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الترجى:أوا!لباصيغة:ذالعاَ

يكونانفىواجشهادهتفسيرهفىرشىعليهسارالذىالمنهجوبشفص

فى.ماإلىوا،خرا)حمينبين4التنوبمعاغارئاذ!كأفىواضحاًداف،المعنى

تفسيرهفى(نهنجدوعظيةقعليميةأَدبيةأَسا)يب.نالقديمالعهدنصن

ويعتمديركهـزفهو)2("اسمعوا":لجملةشرحهفىلمجول)1(العددلفقرة

ترجى.أسلوبتعنىأَخهايمَررحيث!*علىهناحكمهفى

الإِصحاحهذافقراتبصيةشرحفىيستمربلبذلكرشىي!تفىولا

هذهفىالصلبفامملوبللترج!اسلوبمنأَكثرهناكأَنللقارئمبيفاً

للضع-فالصومم!منالامرعنعبارة،*كلمةعليهيدلوالذىَالفقرد

ليسارزئاْللمملوكالمالكمنأ.س،الاحعرامم!ىيحما!فهوذلاثوبيم

الامرصورةفىطبةهو،منهيطلبلماويمتثلبطيعأنسوئ4قدرقفى

،ويتفهماهحدبثهإلىيستمعاب،نوأختههاروذالىوتعالىسبحانهاللهمن

.الفقرةهذهفىرشىعندالطلبمفهومهووهذا

منهارون.طلبفىتتمثلة"ىالطلبىللاسلوباسانب"االصجمغةاما

رحمةبأَنهاإبإه.رزكرا11ًأَء1مما4اخفينقذأنيسحاولب،نءىمر)3((خيه

طلب.)4("ويطهـرهاءلميهايحجرالذئذافمنبالصلإةتداوهالمةاذا"

فىالأسلوبفهذا،.ضهيطلبمنمعالمرتبةفىيشساوئ)Iي!إذسانسن

ءَ

الأمربحتابمفلاالرحموصلةالأ-وةبحؤا)تذكيريعنىريثىعندالطلب

سؤاله.فىتأَدباًأكثرييونأَنالسائلمن

12:6عدد)1(

."طلبعحيغةإلاليست":المحنىو.الخسةالاْضار)2(

12:12عدد)3(

الخمة،الأضار)4(
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ححوايبه؟أَساللنصرشىتفهمفيهايتضحوا)ىاثالعةاالصيغةاما

يوض!ءحيثالإِصحاحنفع!سنعشرالثالعةللفقرةشبرحهفىذكرهما

الطلبفصيغة،3احياوااثفاءابيدهومناقهوخا4ربيخاطبموسىأَن

نأفلابدولم!ذاةتهوعفهابقدرتهلعلمهاللهإِكوالرجاءا)توسلتعنىهنا

.اسؤالباايهإوجهب-.نبقدرواعترافأاًتأدبأَعشرمناالطلبصي!ةتكون

معالسالْلحالذلككانفاذا.إا(الجملةلهذهثرحهفىذ)ثر؟ىويقرر

رشىعندء*فا)تببر.وضالقهسيدهكلحبالهحماصد!هأوزبله

م!انتهصبإلم!3خرشخحسمنيختلفالطلبهذاولكنالطلبيرحنى

بمفيوم!للنصالدينىاوالمفيبذلكرابطاًتفسبرهفىرشىإِ)-4ينبه

له.الاةدبى

:والاستعارةلتشبيها:رابماَ

صورصتالنص!لغةقضمنتهساإِلمب4تنبؤدتفسيرهفىرشىكانوإِذا

أَنهإِلا،ثرحةفاءسراحةاءوكأاهذهبمضوذكووبلأءيةأَدب-ةايباآسىو

دوناببأَسامنفيها!اويبينا)فقراتمنالفقردبشمرححانماحضيراً

-4
بفلكانكماالببانيةا)صورةأوالاسلوبنوعيةصرا-"يذصكرأن

وبلاءتهالقرآنأسلوببدراسةمنهمالغمنخاح!حةالكريما)قرآنمفسروا

بكناا)تفسبرفىالمنيجهذاأَنإلىراجعاًكانعفددذلكواملوإعجازد

بدراسةا،مماميكن)م!صاقبلهابهوداالمفسرين.:أهجفىبعداستقرؤد

رغمأَ!4!-لىولذ)ك،بمداتتشرقدال!يفيةبهذد،القدا)حمداساوب

فىبولييا)فقردحب!ر!اأباًغاعانأَنهإِلاايبالأَساهذه)ب!ضذكره

طْمافإذا.الجاةفىالاْدبجلقعلعكالترراةجاءت!:والممنىالمصدرئفى)1(

.11حاجتهيطلبذلكبعدثمثلائةأومرتينالؤالفىيتلطفأنفعليهامرأزيله

سانل
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ضوحهففئصراحةذكرهادونابلاء-ةاالصورمذهصرحهمضهناَالشرح

فىبمالذف!إ4مماإسرائبكبى!ربذشرحهفىنجده)1(الخروجلنذقرة

مابهامسجا!وثيقةاوشهوداثهفاي!شاوانهمصصمنارنحلواعندما

فىيبينثم.ذلكءلى-اهدخبراذف!"3%خهمابذكرهموإنما،حدث

كنريقهم،فئ:كأابشهرحمتآتحفيعص!رمناخه،ااخرجيكبفشوحه
،ا

ا)تورأجنحةكلى":يقولحيثا-لإءىاالاسلوبهذاثرحهفىونلهح

تض-الطيو!جصتفانإِذ4جفاحبعكافراخهيح!!ا-الذىالنسرمثل

ءَ
البلاءىإلاسلوبهذاإلىيشبرهناةهو")2(.00إرجل!ابينافراضها

مصرعنإِسرالْبلب!أخرجقداللهوان"النسورآَجنحةعلى!جهلةفى

حاجزأواْوجدإ)يهمالمصوبةصيينالمصس!اممنأذىأَىيلحقهمأَندون

ننذسهمنيصيرالنسركازوهكذا،إِسرائيلبنىوبناصهاماهذهبين

.إ)يهماصوبتكلاإذاالإِفانسهامبسينوأَفراخهبينحماجزأ

ريضىأراداىوااتمديماا*لهلىاأهـإوبفىةالأَدبالصو؟إتلاثرارهواست

عندماا-)يغاا)تثبيههذاويصتخرا)صووهذهب--حنجدهإِلب،1يبهأَز

يعقوبالتإبةهذهتابمتوعندكلا،ا)تب"ثإسراذ-كف!باللهعفايقتتابم

تماماً،ووا!اًإ"تسببأندونتلاحقهب!دن5الصحراءفىاللاأءليه

ومعوالشراببا)ط!ابمأَفراخهإلىوي!ودبحيدمنعثهيراةبالذفحالنسر

فأَخذ،ا-ثالمفلقدومهينزعجوالا-حتىبنحاجئهمأَنبريدلافهـوذلك

91:4)1(خروج

الذىَالنرئل:النورأنجحةعل11:المحنىو.اثاشاليهاب،جدولوتمقراوت)2(

نأيخثونلأكمأرجلهابينأفراخهاتضعالطيورجعيعأنإذ،جاجهعلأفراخهمجمل

يظيعلالاْنهبهميرميهبمارإذالإنانصىثحىفادالنسرأما،خر7طائرفوقهممجلق

نأالأفضلمنيقولوهرنجاجهعلىأفراخهيضعفهولذك(لقوته)فرقهالخيقطائر

!"أنجاقيصبولاالهميصينى
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ثرحهفينجد!االصورةهذه.لمقدمهينبههمحتىويرفرفبجثاحيهيفرب

فىدقةعنيئمرائعأوصفاًإشيدا!ذايصفنجده)1(العثنية:لفقرة

.)2(الملاحظة

عنايةبعنالتشبيهيةالصورذتلكةالفقمِلهذدشرحه!منهنافريثى

وحرصهب،فراخهالنسرهذاعنايةينوإسرائيللبنىوتعالىسبحانهاقه

كانوإنالاثنينبينالقوةوهى"حثعتركةصفةبين!م*اوتج!تراحتعلى

.كببرالفارق

والتاخعر:التفدبم:خاصساَ

الاولهدفهكانإكأاوأَعمالهفىالادبأوالفلسفةينثدرشىيسحَنلم

فىم!ينةبقدسيةيرتبطدائماًعنددفالنص،لاشصالدبىالمعنىحو

ل!"مينةصورةلهبالنسبةكانتكعابتهطرلِقةحتىوتععيراتهألفاضه

نأ!بدالنصأسلوبكانكلناومن.اخرىبكحورةيبدلهاأنبسمتليع

وأتقدبماًصادفماف!ذادينىمهىغالباَوهو،معينتجهى4إِلبيوحى

عنلهايبحثء،سرعانةانهبراته.منيارةفىأَوالنصفىتاخيراً

ألدراشمنهجةيهـايقهرالتى!فمروحهمنوهو-للمزاميرثرحهففى.سبب

نروفييهاين!جماخا)بأالتىالخمسةللأسفارثرحه!م!أوضبمب!سرة

فىصيغتاناثهناأنر*ى-فيلا-)3(الأ-نمارحذهلفبيعةنظرأالبشاط

برحمةقادهم!:والمعنى.رضىتفيرحاطمةالاْضار)2(اا:32بث)1(

ويرنرفمجومأنهبلفجاْةثيدخللاالذىأفراضهعلالعطوفالنرهذامثلوخان

يدخلفلا..للقائهليتعدواأفراخهينبهحقوآخرغصنوبينوأخرىشجرةبينيخاجه

الله.وهكذايؤذىولايلسىفوكممجوموإْكلاثقلهعيهم

عليهاتنلبإذ،الاْخرىالاْضاربقهعنمفصونهافىمختلفةلجعةذاتالخسةالأضار)3(

يمتعدالذىالثاطنهجكانولذلىالعقدةالاْطصيةالقواعدإرطءوواققنينالثريمصفة

يلهبالقالأضاربعكىالاْضارلهذهيةاتفيرانماهجأقربالضالحرقالممقتقديمعل

.لالعلصاقالطابمعليها
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ألداودمزمور!3بمبارتبدأالتىوهىألااولىكةالصب.المزاميرأساوب

ولفت)1(!فىمور4لداود"تبدأالتىهىالثانيةوالححيغة،لداود3هـ!لاأو

يرفطكانوالعاخيرالعقديمهذاأنقلتأنسبؤَوكمارثىنظرذلك

يقول:لداود.فىمور9لمجولنجدهولذإاث،دينىبتفسِردافىماعنده

ءلىأولاعزفقدكانداودأَنإلمىتشبرلداودمزمور9صيغةأنحاخاماتنا

العبارةة،هناو.ق،نشيدهفأَنشدالإِلهىالالهاماتاهثمالموسيصلعةآلته

)2(أمزكلورلداود"الثانيةا)صيغةأما.لداودالإِلهاملاءعلاءمزمورتعنى

فىبناءتسبيرشهرفىمالإلهىالإلهامجاءدأَتبمدداودأنإلىتشبرؤإنجها

الدرا-ثتجنهر!الشديدر:ماتأَثريبدوالشرحهذاوفى)3("الإلهام!ذا

.البشاطعلىTاعتمادمنهسه-رfا)وعظى

صورمنؤيهماوبيان4القديمالعهدلاسلوبالدراسةهذهمثل

الدينيةبالمعاقمعناها:الاسلوبا.كلربطومحاولةوبلاء-ةأَدبية

وكان،التفسيرأ!رشىمن!جمقوماتأَحددش!لكان.منهالمستنكادة

وبتزربمالنحىفىالفصرديخرةبتؤسيرهفىمضطردة!ورةيتكرر

1(تعربصيغة"أتاخعب؟استخدامهفىرأبظكص!صراحةمنها-ْإما

ادلهعناية-4وتثبللنسروصفهفىكصاضصناَأووغيره"طلبصيغة"أو

تجدوكلههذاجانبإِك.)"(ب،ؤراخهبعبنىباشسهـالذئلإسراقلبى

مزمورلفظةاننجدوالع!ئرينافالثالمزمورحتىالاْولالمزمورمناعتبارأأنهيلاحظ)1(

عكتقدالعبارةنجدوالعرينالرابمالمزموروق.aلداودمزمور"داودعلعقدمة

تقريبأ.الأولالعبارةإلىأخرىمرةنعودثم."مزمورلداود"وأسبحت

الصيغةفىأما،الوحىبققدالحنأنيقولأنيديرالأولالصيغةفىانهنايقصدرسىلعل)2(

افى.سبهققدفالوحىأفانية

0791Liber, Maurice, Rashi. .p .122 Hermon Press

.NewYork..37:ايصأوانظر)3، Rashi and hthe Christian Scholar p

لى3:6تك.2:7رمزامير01:9تكوينقالتثبيهصورةأيضأانظر)4!
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صئلافيأيهرإ)ب!اويفءإلاالنصفىكبيردولاصغبرةيت!ركلاابضاَ

بم،.)4ادإةرصبفة،)3(عجه،صصيغة،)2(معنىاء*)1(،جنراسم

وجذردبايفعليفاقة؟وخاصةنحرِيأي!لا-ظهكانكلابخلافهذا

تجاهها.يجبءاوالىايهاإِبإسسمراراقارى4ْوينبوأوزانهوأزمنفه

نقوليخكلوبذلك،رءْىقباتالب،ودمفرىىنلاحظهلمالمن!يمذلك

يفبللاافىكأواباانصات!لمثاا)ضدبداي!ودىاالد-رجلر"ىأن

!طنوالذى،فقراتهبيندواجاًاز9قضاًارتتهتإكأنيقالآتإِط!قاً

ش5حتابهمابتضمنهماكأسالحادىالقرنليهودبوضحأنإلأَولمددعْه

النصذا4تف-ردفىعانفقدذلكدَا-رءم.وقشرير.*بديف-ة!اف

منأَو،4والل!ورالن!وقيالناحى"منصواءا*تهدراه،فىتحرراً(!سر

فىا-اؤدداالعربيةالمنارربِممنمحثيرأاصتفادوأَ!ء،بةالاسلوبالناحية

ي!رفلأكانرءىأَن"منةبلماوإنوءربأيفرماًرتثانتواكعححره

نؤءذاتن3قاءأالمةةابهسذدتوبةالم!الأَربحتبةإنولذلكامرببةا

اباصينابمضلىواررل.انباصامنالكثبرينقصهكان.()ْابملهباك--ة

ب!ئةا*رباإِلىالعربيةاثقافةواا)عرفارتذبرزهـوءموت!منهمرء:4

كانوانطاقولادزراقا)واقدخاحسةبمحمزةا-لاداهذ.!ودوالى،ءامة

دَتاباترتابالىن!دؤدأَنت!كما.ذالمثلىبمك!ب-ولمنهمالكبر

إِ)ب-4اذثبو.،إِوضءاورؤ!لأءذظربةدحضلىءلىثاحرداًايقركلالي!ض!بم

أءصاليماقتفصط)!يقولفْىبورضيمامربيةار!ىلمعرةةات-بةباتوخا.ش

01:91،32:6تكمعقاصم)2(اا:94تكجن!اسم)1(

14:7خرإفىادصيغة)4(اا:38تكج!وعصيغة)3(

)°(Englander, Henry. Rashis View of the week and

8691.New Yoerkول!.oول.oots.p .993 Ktav Pub
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.()ا"ادب"معروفةالنحويةمبالعلهِذثخغ!!الىالعربيةاليهودبةانمدرسة

وضهواالذينالأَندلصفىاي!وداالنروعلماءبذلكيقمصدونوكحم

إ-)صىيئ:ا.كأانضوابماهإءذالمثفىريرنزصت-4الربإلل!ةببةاك-5ِانحاحم!امؤ

ا)ت-وب-نيخرقلايضاكلل!جاسأكانا)و--ع!العصرمثففأَنءلتافإِذا

اذيقاأتجاراأزأب!أن!لمبإ!،،مهر!تاإفىء2هالتافاسفةواالأَدبوا

عا-،3.ا)*ءمرثق!حرءأ.3ادَافىو-ربأواًرفىثا-لاداوتب!وبحانوا

فهل.إ!دخاوررزَاالمناطقهـنا!ت!،-دؤاالعقافةانأَلرجلبأ!المثقفوناءشهد

يةاهرببإتوبةالم!وا"غةالن!وبمت.بءهـ-،فقتلرسدأنلب!اذلكبمد

.سواحىاكل!علىبتحلاحودم

،**

)1(.37.Rashi and the Christian Scholar, p





يصلمابالماا

ر!ثيلمنهحهقارنةدواسة

.للاحكامواستنباطهتفمميرهفىالمسلمينأتر:الأولألفصل

كلىيبدوبحيثتفسيرهفىبالتوراةالتلمودمزجمحاولة:الثانىالفصل

الاخر.هعضانمقواتع!فىمئهما

.وبعدهقبلهالمفسرينلمأمجرالئسبةرتنىتفسببر:الثالثال!صل



Sal
maktabeh logo



أبال!الث-

للؤحكامواستنباطهتفسيرهقالمسلمينأثر:الأولىاالفصل

علإ،اقامالتىالا!س!علىا)وقوفتمحاولةكاؤتالسابقةالفصولفى

اللغة:علىيحتمدالمنهـج!ذاأنلناواتضهح،العفسيرفىرثىمنهج

ثم،ا(سلفعنلالضمنواد!ذور،قيهـاتحررههدىَو،مفهاوموقفه

كل:،لحيهـ!يقومالتىب!ةالارالا!سسهذه.بب!ضبمضهالكتابسثسعره

أَضف.رلصىقبلواحدتفسيرفىبمضهـاخإجتم!تأنفهـاسممبقلمريفى

اتىاالدراشإِهمالمنهـجعدم!باستمرارالبشاطلمنهجتفضيلههذا!لى

و!يُعشبرحانوالذى4إ-"ودباالأَجاداءلىوي!تمدالشهـحفىسوسعقد

اسفخدأوقد.)1(سبطتهالتىالفترةفىرشىموةنقرؤسافىالعمالْدالمنهج

وأالفقرةاستدءتمطإذانادرةحالاتفىولكنالدراشهذانفسهرشى

أنهإِلىمستط.رةب!فةالقارئتنب-ههثالمنهجبهذايفسرهاأنالفقرات

.)2(للدراش!طبقأإلاالفؤرةهذهشرحيمكنلا

هذات501مقويجمعأنرشىأمكنكفنتساءلأَنلنايحوعوهنا

هـغسرىمنالسلفعايهسارماذلكيكنولم،تفسيرهفىكلهاالمنهج

.هذاجاءهأينومن،قبلهاليهـود

كلراحلهافىا)-هودىالدينى-رالتفحركةعنتحدثناأَنةقلقد

انحلتفىونمتازدهرتالحركةهذهأنالملموستبالواقئوتبين،المختلفة

الشرقفىذلككانسواءخاصةبصفةالإسلاموء!ماحةالأسلاءيةالحضارة

المرجع.نفىلم21

93..Liber,Mourice: Rashi. p
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انتقلعند.االغربفىأَو،العراقفىوبوء-اديثاسورامدرستىفىضثلا

ا)ليهودمنكببرةمجموعةهناكيهلب!عانحيثللاندلسالإسلاثالفتص

طالوبالعصرفىالذهبىعصرهموعاشوا،المسلمينمعذلكبعدتعايحثوا

كثيربرزالإسلاميتينالبيئتينهاشينوفى.مؤرخوهمبذلكاععرفتكما

،فىبفدادالفيوىسعيدسعدياأمثالالمثقفيناوأحبارادهودفق!إءمن

-ا!تفاءءانمدىأىةإلى.الأتدلسفىوءيره-!ناحبنومروان

واللغوئالدبىالفكرينو،عامةبصفةالعربيةالثقاوة5عا)يهودهؤلاء

الفكرإكونقلوهاالمسلمينومناهجشقافاتتأثرواعيف؟خاصةبصفة

؟ايهودىاضحهالدب

شظتؤدالمختلفةمجالاضهافىوالتأَثرالتلتيرقضيةعنوالحديث

صةخىوبصفةزالوماالزمنمنطويلةفترةوالمفكرينالباحعينأَذهان!

أَساسرأَىوعلى؟الاَخرفىأثرانالأدبوأئ،الأَديانمقارنةمجالفى

بصس)،نعرضأنالخحرورفيمنكانوفىذا؟ذلكءلىالح!-يمكن

:المجالهذافىلنقطت!ينمختصرة

.والاسلامالب!وديةبينوالتأذرالتائبرقضية:الا"ولىالنقطة

الدينىرينالفكفىالإسلاثالأثروجودتسلسل:العانيةالنقطة

عناخسعطيعرشىعمرحتىعاكلةبصفةيةاليهودالثقاؤةوفىواللغوى

للمناهجرئىنؤلإمكانيةمدىءلىنحكمأنالتسلسلهذاطريق

ا)بهـودءسأ؟الشفسيرإلىالاحكابمواستنباطالتفسيرفىالاسلامية

منكثيرطرقهـ!فقدالا"ولىبالنؤصةسعلقوؤ؟:الا"ولىالنقطة

المختلفةوالشعوبالاممتأثرضرورةعندائماًأكلنراوا"مينواليالمؤرخين

صلات،هفاككاقتإِذاخاصةوبصفةأخرىأمموحضاراتبثقافات
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التقاءأو6الأرضفىالمجاورةفىكاشتراممهمالاممهذدبينتربط

ثرالتابذلكيسهل)ذ،بينهامشعركةوخصائصصفاتفىلغا!هم

لىp-قد.خهمالمستشرؤينوخاصةالباحعينبعض(نإلأ،بينهاوا)تأثر

ذإ،والإسلامالب،وديةمنكلب-ق/والعأثربالتاثيريرتعلقة؟كئيراَ

واضرةب!ورةوت!وينهالإسلامنضافىأقرتؤد4الي!ودب(ناعتبر

تا8ذ-رهـاي!ونأنةلابدتاريخاَأسبق4اليهـودبأنهذافى،موحجت

.الإسلام.فىأوضهخ

4ذظرببمح!ىاتاراالتسلسلعاءلبنا?اىآ%سءلىدينتا!فيروقظرية

الأَددانمصدر"أنطالماإِذانالأدبمقارزةمجالفىوضةومرةخاطئة

والرسل.ا)وحىوءوواحدةللبشرتبلميغهاووسيلة،اللهوهوواحداَالى،وية

..واحدةاؤ-4اجغرابىيئتهاو-ى،ابثرابينالخيربثوهوواحدوهدفها

اتفاقثكليعنى(نينبغىولا،كثيرفىتتفقأنبالغربمنيكونةلا

قارناىاالخاطلمئةالنظريةوهذد)1(،اللاحقفىالسابقتا!ثيرإلىبينها

الا%طاءمنكثيرفىأوقعتهمقدوالإيىلإمالي!وديةبينثرقونالمستبها

نءبتا!ذيركتبهماحتبقدمن!مالكثيرينوأنضاءمة،الجسيمة

!إأب!نف!4ال!ردمالقرآننصأنبمضهمأعلن-كأالعرهيةالعصبية

ال!!دأل!فأرءلماالمرتانم!4والمدراشيماير!ودئالعدمودتعاليمفىجاءمانقل

ادبحباريطلقهكانماإكأالقرآن"ماءرداأنإلىالأمرب"وبلغ.الؤديم

الؤر3نفىالىت-دمةسورةءلمىةوإن."مقرا"بقوهـمالتوراةنصءات

.()2لعبرد"ا"ةارصد"لمةلكبفتحرإِلاورىهـ15بلكرا

مكتبة،جممتر،9صاليهوديةالعبادةفىالإصلاميةالتأثيرات:الجرحصالممحمددكنور)1(

ية.العبرعنمترجموالكتاب،القاهرة6591-العروبةدار

)2(Katsh, .I Abraham: Judeism and the Koran. .p .p .13-3 Barnes and

!6291..Company,INC. New York
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ر.د.ءا!دة01آننجدال!لمه-تنهاذين!ادفاتجقارنةأنهإلأ

وهـىا!داللأنوذلكا)+ربقير.د.سإفتتطررآنيمكنلاالعبرية

اصءاحياًأَوتاءأى"هموء-اًيصبتطورهعندمجهورانفجارىلعوىحوت

الحركاتمنحركةإِلىأبداَب!لحورولاضادأىمفخماًأوذالأى

هتطورفئانصوتانالأَصواتتصاورفىالم!روففهن(الكسرأَوالضم)

أَوقريبآتسمخرإِلىمخرجهمنينت!إ!أَوصفاتهكلنصنهةتتغبر

عنه.بعيد

أَماحريمىصوتإِلىالدالتتطورانالأَصواتعلماءيستبعدلهذا

الأَصواتة،ىحركيةأَصواتإِلىقتطوريمكنالتىالصامتةالأَصوات

المجهرونسبة،4احت!اكبأَواقفجاريةليستالأَححواتفهذهالمتوسصة

فقد!ذا،الحرح-4الأَصواتفىالج!ر4نعبتقماربجداًكببرةةيها

ت!ونالتىاتا!صهواأَممتالرنيتيةبالأَصواتمثلا)1(جليسونءلبهاأَطلق

الأَمحمواتوهذه،ا)-ركاتفىالرشين4تشبجداًمرتف!ةالرنيننسبةذيها

ا)!موقللقاذوذتلإيقاًإكSوحوكيةأَصواتإِلىتتحولتصورهاعند

مررجه.أَوصفتهقتبرتطورهفىالصوتأَنالقائل

،1(

هدىفيهريبلاالكتابذلك!البقرةسورةمنوافالثةالانيةالآلينالمؤلفويربط!

تكلفهافهو"ينفقونرزقناهمومماالصلاةويقيمونبالغيبيؤمنونالذين.ذمتقين

حديثهفىيربطسنا،افيوالمدرالتلمودمنيهوديةمصادرالىالآيتينهاتينقجاءماإرجاع

إعجازالمؤلفونمى.التهيةسفرفىالواردةاقعفقراتوبيناللهإلاالهلاضهادةبين

عندماأخطأفدأنهكا،لهاالتقليدمجاولمنكلأعجزتوجمهاانفردالتىوبلاغتهالقر2ن

(1ألم"تعالىقولهقناسياًوالالثةالثايةهمابيماوالثانيةالاْولىهماإليهماالمثارالاَتيناعتبر

ترجمتهاحتىيمكنهوابل،عندهلهامصدرإمجاديمكنهأأنهويبدوالاْولىالاَيةوهى

.القرأنفىعليهتدلالذىومغزاهابمعناها

252..H..A Gleason: An Introduction to Descriptive Linguistics p

7391..U..S A
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مناتوائبتهرةالفاإهذهيبحسطانيسإِبراهـيمالدكتورقاموقد

بجمعهاالتىاإتوسطةالأَصواتفيهافلتطورانالساميةاللغات-عالْص

،بالمنشارالخشص-4ويفر-نشر:مثلحرحىصوتالى"منار"قولنا

.)1(ول!زل!ز،وقصنقص

تناففقدالمضللةالمحاولةبهذهقامقد!كاتثكانذاإِأَنهذاإطإلمىأَضف

بلمسالت"اخرىسورةفىوقوله)2("عَرَبِيانًاقرآجَ!لْنَاهُإنَّا"تعاكقوله

بوص-دماءلىهذا4حتابز،اءتمدقدأأنهسطولا،)3!"مُبِينٍعَرَبِئ

إِ)يهسبقهوما،الإ!صلاميةالعفاشرفىا)يهـودبةافيِسرائبإياتمنب!ثرة

حتاب*فىخاصةبصفةتممب!هروجولد،ذولدكهأَهصالالمستشررؤينبمض

"ذاء"-ارخمثليعدحتاسطوهو،"الإِسلامفى4والشريةالع!يدق"

ف!جاءياواحدمثلطذكروي!حا.1،ؤدف4ةبوذحالذىالأَعهىإفعبا

بمديقولفهـوالمؤلفهأ!يهدفحإنمدىأَىإلى)فرفال!شابهذا

وص!رماالأَجنب-4للعناصرامتصاصإِلاابلىالإِسلامأَنذكرأَن

بجدبدآبضاًيخدنالمكما،الأَف!ارمنبشديديب!ثرلممؤسسهفمحمد"

ةتبمثبر.4وباللانهابيض*ررهو!4فوقهوبماالإِنسان4بملاةيتصلة؟

وآءرفهاديت-ةوآراءمعارفمنمنت!مزيجاًإِلاأجم!العربىاكي

تأَذرأبهاتأَثرالتى،وءلمبرهاا)-"ودبةالعناصرباتصصالهبسبب،استقا!

...اصنهوبفعند4ديفباصفةعاؤوؤظب،!جدبرةرآهاوالتى.عميقأ

بإِبحاءوإدراكها،نفسهأَعماقإلىوص!!تأَقرأالأَف!اربهذهتأَثرلقد

الأَجنبيةالعناصرعنها.أَضالتىالتعاليمهذهيعتبرصاركما..بوحئلا

المصريةالأنجلومكتبة،241-024صاالغويةالاْصوات:انيىابراهيمديهور1()

3ية3فخرالزةصر)2(1791الرابةالطبة

3591ية،اهالثعرسورة)3(
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علىر:لالذىالوحىهذاأنهناشوهمفالمؤلف)1(!)!ياَوحيأ-

عنوصلنهالأجنبيةالتإفيراتمنمجموعةسوئلي!ال!ريمالرسول

كريم،بقر6نإليهيوحلمالسلامعليهالرسوكوأنوغيرهمالعهودطريق

أثدهناكوالعس.وأجنبيةيهودبةتاثبراتحصيلةسوىهذاولعس

وَعَلَىوَإِفكَ!بقولهتعالم!الئه4وءمؤالذىالحقنىعا!افتراءذلكمن

يُوحَىوَحْىإلاهُوَإنْ،الْهـوَىعَنِيَنْطِقُمَا"وقوله)2(،عَظِيمخُلُقِ

الدعوةأنتناءىآوتىأنهأبضأويبدو)3(!ا!قُوَىشهَبِيدعَفمَهُ

با!جرةالسلامعليهأمرأنالىةيهاوظلت،بم!ةبدأَتقدا!سلامية

اليهـوديةمعاقلمنمعقلأىالفعرةهذهفىمم!ةيكنولميثربإلىمنها

."أ)التاوبخلنابذكركما

منذالإسلامعاقفطالمابجديدالافتراءهذايىىحالأىوعلى

افعراءاتمنوالمسلمينالإسلامعلىدسوهوماودالي!تعصبءننشاته

الإسلاميةالتفاسيركتببعضتتضمنهاالتىالإسراقليلياتتلكفىممثلا

"نها.التخلصومحاو)تهمذلكإلىالمفسرينبعض4تنبمنالرغمعلى

المستثرقونهؤلاءبهانفذالتىالوسائلإحدممطالاسرائيلياتهذهوكانت

أضف،باليهودبةالإسلاميةالعقيدةتأَثرزاعمينوالمسلمينالإسلامإلى

اليهودهؤلاءأحوالوتفصيلاإجمالاذكرهفىالإسلامأَمانةذلكإلى

هؤلاءجعلالذىالأَمرالسلامعليهموسىنبيهممنوموقفهموتاويخهم

فىلهماللهوصفونسرااليهودب"تأئيرمنذلكبا!يدعونالمستثرقين

موسىيوسفعطدكتورترجمة6ص.الإسلامفىوالثريعةالعقيدة:تسيهرجولد)1(

صرة)2(.ةالقاهر5491ىالمصرالكاتبدار.ون2خرو

(r)الغزوقالإسرائييات:الرحمنعبدعائثةدكتورة)4!.سورة

7591العربيةوالدراطتالبوثمعهد.الفكرى
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وَالْذِينَأيَهُودَاآمَنُوالِإذِينَعَدَاوةالناسِأشَذلتَجِدَن"المائدةسورة

الاَية.هذهفىلايهوديةأ!رِفَأى."أشرَكُوا

:الئانبةالنقطة

بصنهةاللاحقفىالسابقتا4قليرو!ىالبعضيععنقهاالتىالنظريةهذه

فإِن"المضتلفةالحضاراتب-قيقومالذىالفعلىالواقعيدحضها.فىردة

هو،الفعلىاواقعاوبؤيده،الأجماععلميقررهالذىحالصحبالوضع

-حينالعقليدكان،مغلوبةوأمة،غالبةلا4مةحضارتانالعقتمتىانه

أبدا4َموالمغلوبلأَنالمغلوبةالحضارةذاتالا"مةمني!ون-يوجد

.اللغوىالصراعقوانينأيضاًذلكبويد)1(أالغالببتقليد

:الإسلاىالتأليرمراحل

يقيمكانكعبرةلبلافىالإسلاىالعربىالفتحوع،المنطلقهذاومن

فىالاسلاميةوالثقافةالاسلامأَثركيفن!رفتأَننستطيعاليهودفيها

أَنفسهما)يهـردهؤلاءندعوإِنما،والمسبباتالأَسبإبانت!لمفولنالي!ود

،اوةتاذلكفىالمسلمينمعوتعابثأ!الإِسلابةاحياةاعاصرمنمنهـمسواء

مميفيذحرونهؤلاءندع،الييود!ختاربمنالفترة!الذهأرخوامناو

اليهوداستخدمومميف،ا)يهودفكرإلىالإِسلاىالدينىالفكرنقلوا

الفكرفىذلككاناءسوشئوخهممختلففىالإِسلاميةالعربيةالمناهج

منابتداءذلكمتتبعيننؤساالعبريةاللغةأَوإلعباداتفىأَووالأَدب

ننكسه.رءىعصرالىنصلأَنإلىالجاءونيمعصر

0691الثقايخةالمكتبة.الشبىالفقهفىهواثرالإسلاىالتثريم:موسىيرتمحمددكتور)1(

.بالقاهرةالقلمدار
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:الجاءوقالعصرفى:(ولا

فتحمنذوثقاةيأفكرياًوالمسلمينا)يهـودبيناحعكاكأولبدأ

المسلوونقامأَنوبعد،الخطاب!قعمرالخليفةعهدعلىاقالكلالمسلحون

فىوبومباديثاسورامدينتىفىالممعلةمعاقلهمفىاليهودهؤلأءبتامين

ت!إدالتى4ا)يهودبالدينبةالمدارسأءلى!ضاكاويمتحيثالوقتذلك

كببرةدرجةعلىبررويرأَسهاالديشبةبثشونهميخعاشماجميععاىتثرف

واسعمرواالبلادهذهالمسلميمانفتح.جاءوثيسمىالدينيةالعقافةمن

حتىا)يهـودمعوخاصةا!جالاتجميعفىالإسلاميطحةهناكونشروافبها

وتعليم،القصورفىالندراتوحضور،المسهاجدبارصيادلممسمحأنه

المعاملةلهذهلابدوكان.)1(الاسلاميةال!تاتيب-فىوبظتهمأَولادهم

!-عيندمجونا)ليهـودفبدألمارهاتؤقآنا)يهـودبهاءوملاكىال!ر؟4

،العقيدةحرية!موتركتواحترامأَمنفىمعهماويتعايثمونالمسلمين

الدبىالف!رينمجالفىعلماءمنهموبرز،وعلمهمف!رهمبذلكفازدهر

العربيةإلىالتوراة)ترجمتهكانالذىالفيوىسعدياأَبرزهمكانواللغوى

اهـتما!هذلكإلىأَضف،،رف!-44بنهضتالتىالأمورمنأَسفارهاوشرحه

وسرح،القدبمالعهدلغةوبخاءمةوصرفهانحوهاالعبرب"المغةباالكببر

.للتوراةوفالفبسعدياأَولاهالذىالاهمامهذا.الأَلفافغرببمنفيهاما

الا"مورمنالوقتذلكفىيعتبركان،وآراءأَفكارمنمؤلفاتهضمنهوكلا

هـوبكنلمانتهجهالذىالمن!جهذاأَنكما.4ا)يهـودبفىالمستردثة

4بتاثرفوكلب؟المنهجهذأجاءهأينفمن.قبلن5ايهوداأحبارمنهـج

.الأَلز!اظمنبالغربحمشرفىاوالعفسبرفىسواء

الجاهونيم.مدرصةانظر)1(
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:التفسبرفى(1)

الاشفارمنء-رهاأوالخمسةموءىلأسفارتفسيرهفىوىالفبسعديا

بصفةالتف!-رمجالوفىودىالي!الدينىرالف!علىجديدةسنةفدسن

!اذتالأقلعلىأ:ياإلا،واسعةبصورةذلكبمدتنتعثرلمربما-خاصة

مطولةمقدمات4لَحتابلتهىاسنةاهذه-المجالهذاعلىجديدةتعد

هتهتعف4ماوأهم.وشرحهابترجمتهاقامالتىا!سف!ارلتفاسبره؟

المنهجملامحتحديدطريقهاعنأمكنةطأنه!ودلالاتمنالمقدمات

السلفعنالنقلعلىعندهيعتمدوهوالتفسعرفىسعدياعليهسارالذمم!

")1(والنقلالعقلعلىيعتمدأنه"نعبصرهحدعلىأَوالعؤا!معلابتعارضنجا

الأساسيةوف!رتهيتر-صهالذىالسفرموضوعالمقدماتهذهفىيثركما

يريدالذىالهدفإلىيعحلأنالىيسفسئها،الشرحمنوءرضهومعناه

،)2(ايوبلسفرتفب:هفىإلأدىالعدلف!رهفىكما،تفسيرهيضتنهأن

تفسبرهفىء!اإنرائلةاوالترواتالمتعوطلبالح!!ةاحلببينءقارنعهاو

كانتوتلك"الح!صمةطنب!تاب"،يوآ=را!.هـماعليهوالذهـ"طلقللأَمثال

لمخصمونفهمهمنمستمدةالأَسفارءلىطربيةأَيهآءإِىلاثفىدائماًءادته

ضمْر.ءل

،وتفسبرهشرحهفىوالعقلالنقلسببلاتخذقدسعدياكانقاذا

عاث!الذىالعصرنفلىفىبالما!فىوراخفسيراالمسلحبنعنديقابلماوهو

،الأسلامفىبالما!دورالمفسرينشبء(r)الطبرىيمعلهوالذىسعديافيه

.ايوبضرتفسيرمقدمة)2(.بالعربيةاةالورتفسيرمقدمة)1(

.طبرصانأهلمن،الطبرىغالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمدجعفرأبوهو)3(

،عمرهمنعثرةاثانيةفىوهوللعلمطبأمهارحل،م838ء-224عامبهاولد

الى!كاومكثبندادفىالمقامبهاضقر،ثموالعراقوالامصرمنهامخنلفةبلادأوطاف
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5224عامالطبرىولدإذسناَيكبرهكانوإنلسعديامعاصرأوكان

؟تفسرهفىالطبريمن!جكىوفما.)1(!031عامبخدادفىوتوفى

.؟الاثنينبينتشابهمن:هل

أأسلوبياخذبدأقدالفترةهذهفىعامةبصفةالإسلاىالعفسير

ةيهاا)تفسعركانحيثالرواقيمرحلةفىذلكفلءليهكانعدمامشقلا

كانوقد،4أبوابمنوبابأ،منهجزءأكانبلالحديثشكليعخذ

فهـو،تقريباَالديفيةالمعاوفجميعتشملالتىالواسعةالمادههوالحديث

ممتزجاًك!ها!وكانت.العاربخوبثصل،اتثريماويشملالتفسيريشمل

فرعاَ(مرهأولفىالتفسيركانفقدإذا)2(!الامعزاجتمامببعضبعضها

الا4ضرى،عنتروكَ!كلالطبقاتذلكبعدتوالتثم،الحديثفروعمن

انفصلأنإلم!الامراستمرثم.منطماًشكلأامرهاأولفىتاخذتكنولم

آيةل!لالتفسبرووضع،بنفسهةائمأعلمأوأصبحالحديثعنالتفسير

كماالمتداولالمصحفترقيبحسبمرقبةالاَيةمنجزءأوالقر3نمن

مرحلةكلأنهذاولب-لىءمنىتفبرهفىالطبرىجريرابنذلكف!ل

كلإضافة،التفسيرخظواتتدرجهوالمقصودبلسابقتهاتلةكاكانت

تدوينبدأَعندماانهحتى،علوممنيستجدلماطبقاًسابقشهاإكمرحلة

المختلفةالفرقوظهرتال!لاممسائ!!فىالجدل!ربدا،والنحواللغةعلوم

031229عامتط-أن - ibواطديثوالتفسيرالقراءاتعلممنهاةفيعلومفىئغ،م

الأمبتاريخالمعروفالتاريخوكتابالتفيركتابمؤافاتهومن،والاريخوالفقه

،(والمفرونالتفير)انظرايفيركتبمنوصلمااقدمايفيرقكتابهويعد.والملوك

ال!ب.منهاوكير601ص-2ابلزرىلابنالقراءلجقات:2-الداودىالمفرينطبقات

،114ص2-المفرينطبقات:الداوروىاصدبنعلبنمحعدالدينثضاطافظ)1(

.القاهرة،7291وبةمكتبة،عرمحمدعلتحقيق

137ص2-الإصلاع!ضحى:امينأحمد)2(
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اللغةعل!ماءوبدأ،والمعتزلةالقدريةىكفرةالتفسيرفىأسلوبهالهاكان

الاحكامباستنباطيعنونالفقهاءبدأكما.القرآنلغةفىيبحعونوالنحو

فيهمابكليثقونولاالمنقولإلىيخبلونالمتكلمونيكنولم،النصمن

والتوحيدالعدلمسائلفىمعتقداخهم-ببالتاويكللقر7نفتعرضوا

ءلىالمعتمدستالسنةأهلمنبمعارضةقوبلمواقدكانواوإِناللُهوصفات

.)1(الاَخرمنهـ!اكلوهاجموالروايةالنقل

والتابحينالصحابةمنالسلفعنالمنقولهذاةإنحالأىوءلى

والصرفكالنحوالعصرهذافىدوؤتو.!ارتأعلومنجدوماهيهموتاب

الطبرىواستخد.هاالتفبرفىدخلتالعلومهذهكلوالتثريعوالفقه

الذىالتفسيرفىمنهالطبرىعلىالتعرفيم!قحدناو.نتفسيرهفى

بلى:ةيمايضلخص

منيسندهالمنقولءلىكببرأاءنماداًالطبرىجريرابناعتمد:أولا

الزول"بهـارتهالكريمإلقر3نمنل!يَةتفسيرهيبدأوكان،السلفاةوال

ءاحأويتشهدالاَيةتفسيرهفىياخذ!م،وكذاكذاتعالىزولهتا4ويلفى

عنهمبالما8ثورا)تؤمهيرمنا)تابمينأوا)صصابةإلىبصتدهيرويهبماقا)"ما

الروايةمنالكثيرجصحأنهءليهبؤخذكانوإن)2("الأَيامهذهفى

الىالايصرائيلياتلتسربالمجال3أفممافي!ايدزقأندونالسلفءن

.تفسيره

المعنىبصرفالكريمالقرآنتفسبرإلىيخبلجريرابنيكنلم:ثانيأ

الآية،بظاهربالإيمانتمسكهعنيعلنماكصعرأنجدهولهذا،ظاهرهعغ

لة.المعشعندا)خفيرمنالحديثتوالمفررناتفيروانظر،الابقالمصدر)1(

012صا-والمفرونالعير)2(
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عليهكانمالواقعتقريرمنتسيهرجولدعلىالردهذايحملهمماالرغم

الجلبلالعالموهو-عليهيؤخذأنهإلاالإسرائيلياتلهذهبالنسبةالطبرى

!ؤلفاته-بالعديدمنالإصه!ميةالم!لعبةأثرىالذىالمختلفةالعلومفروعفى

.الإسراولميلياتهذهمثا!الىيتنبهلمكعف

القدبمللعهدتفسيرهفىالفبوىسعدياانتهجهماإلىنظرنافإذا

متتبعين،كبيمأقفسبراَأوبسيطأتفسبراَكانسواء،المخعلفة!أسفاره

المنهجهذامقارنعن،التفاسبرلهذهمقدماتهفىملامحهحددكمامنهجه

بلى:مالنااتضحالإسلاكطالطبرىمنهجعليهكانتجا

علىالطبرىمعاصرهاءتمدكمااعتمدقدالفعومم!سعدياإن:أولا

السلفهؤلاء2عنالاقعباسأسلوباختلفوإن،السلفأقوالمنالما4ذور

بإرجاعيقتبسهمابوثقالطبرىنجدفيبثما،والطيرىسعديامنكلعند

سعدياأنثجد،والسندا)روايةمنسلسلةطريقعنقائليهاإلىالاقوال

فىبنفسهععنقدآنهولولا،الإطلإقعلىذلكمنشىءإِلىسثرلم

القولأمكنلما،ا)قومعليهيجمغوماالنقا!علىجعمدأنهمقدماته

النصينقلكان(نهالىيرجعذلكولعق.بالماذوروتفسيرهبطفيته

السطفآراءيضنصمنأنفيهحاولتفسبرىقالبفىثةالعراللغةإكالعبرى

سندأيذكرأندونوالثريعةالعقعدةأمورفىاليهـودأحبارعليهاتفقوما

.الطبرىفعلكماروايةأو

الا"ولىالمحاولة4الي!ودبللتفاسيربالنسبةسعدياتفسيريعتبرةثانيأ

معنىالألفاظتحميلفىالعكلفوعدمبظاهرهألنصلفسيراانظمه

سبقكماهواظاهرباالتفسيروهذا،ذلكالضرورةاقتضتإذاإلامجازيأ

وصففقدهناومن،البيطأوالحرفىالعفسيريقابلماذكرتأن
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)1("اليشاطبمنهجالتوراةبتفسعرتمسكمن(ولكان"ب،ازهالفعوىسعديا

نفسهيجهزكانالبسيطالاشلوببهذاتفسيرهفىولعلهالأوائلاليهودمن

تفسيرم!ظبمأنويوضح،حربهمأسالعببنفسالقرائينعلىللردا

كماتماماً)2("القديمللعهدالبمبطالم!ىمعيتناسبأَئاخكنالسلف

ذلك.عهبموأنكرالا!حرىالإسلاميةالفرقمنالمفسرينمعالطبرى2وفعل

إلتجسيمف!رةعارضقدتماماًالطبرىمثلمعلهسعدياإن

الصفاتمنايةخاالعربيةقرجمعهكاذتافقدالتوراةفىوالعشبيه

"الثربالصفاتوخلع4اتشببواالتجسيممنفيهاتخلصحيثوالتشييهات

:يقولسعديانجد":26:اتكوينفىقولهذالمثومن31("اللهعلىلم

ش5يقصدفهـو)1(0001مسلطاًيثبهنابصورتناإِنساناًنصتفاللهوقالا

.اقيادةواالحكبمفىهيئتهعلىإِنساز،سيصلقسبحانهالثهأَنهناشبرَحه

تفسب!على.ملقاًالفقرة!ذهتفبرهفىعزرابقإبراهـيمقولذاكويؤكد

.()ْأمالح!فىهيئتناعاحأأىصورتناعلىإِنالجاءونا،وقا:سعديا

ألفا!لبعضل!وبأشرحاًذفسيرهشممنقدجربرابنءانفإذا:رابماً

النرويةالمدارسببنب!فتا--منهنا!ي!ونماذكرمع،ال!ربمالقرآن

فىت!ضقددماهـوالافوىالجاذبهـذاةان،الأَلفاظهذهبضشرحفى

ةاللصوبالعاومرائدبعدأنه.شالرءمءلىالعفسبرفىالفبوىسعديامنيج

.الفيهوىصدياعنمقال:الواكير)1(

تامأ،إنكارأال!لفعنالنقلتبهرالقرائينفرقةأنالمعروفومن،السابقالمصدر)2(

رأيهامنكانالتىالإطدميةالفرقبعضذلكقتثبهوهى،نفسهبال!نصصىتؤمنولا

النقل.فىالوءعدم

(InterprterDictonary. .p.045 (r

.الفيوىلسعديابالعربيةالوراةتفمير)،(

.قوراةعزرابنإبراهيمنفير).(
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:العثطنهذافىةولهذ!ك!منالتفسيرفىالئ!لمفإِلىعنددداءتفلا

)1("علمهت!لمفعنافوضوععداهوما،ورضاتنزبلابظاهروالأيمان)أ

الحرفىالتفسيرأوا)ببطاتفسيربايعممىماهوا)تفسيرمنالنوعوهذا

.الأَياتسياقلمفهومطقيً

الاَياتصىرفتعدممنالطبرئ4ببلتمسككانمماالرءمعلى:ثالثأ

منا)رغموءلى،الم!ىخلاهرعنالعدولالأَكلراقتضىإذاإلاظاهرهاعن

تفسبرهفىبشميزكانأَنهإِلأبا)رأىالقرآنيرفسرونمن!اجهته

اللهيشبهـونالذبناولثلمثءلىوالرداتشبيهواا)لمتجسيملف!رهبالمعارضةإ

.)2("بالانسان

.لوتسيالم!ثقوضبحثإنهمنماحلتؤةرهفىرىالطبجمع:رابماَ

وفقهـية،لغوب"علوممنالمسلمون4استحدذمافاستخدم،الآياتفهم

هىالتىالمعافْءلىالل!ويةاهفرداتادلأ)4منالمعنىعليهيدوربما"وطسك

اللفظاستعماليثبتصاءلىالعرفيبالشعرشمهادوالأسف...!ليها.!سععملة

النحودةالمذاهببينيجعكانماوكئيراً.)3("عليهحملهألذمم!المعنىفى

الأَح!ام.اليتنباطءلىالفق!قيأحلوماأعانتهوكذلك،تنهسبرهقالمختلفة

!1(

(r)

ه.323iيةالأمير،301ص12-الطبرىجريرلابن7نالقرتفيمفىالبيانجامع

،!الزاهدينمنفيوكانوامعدودةد!اهمنجربثمنوشروه!لاَيةتفسيرهفىوذلك

أجدقدالمفحرينبمضأنالاَيةالذهالسلفتفسيرفىالطبرىلاحظفقد،يوصسورة

تكلفذلكأنالطبرىرأىوفى،الدراهمهذهعددعلالوقوفمحاولةوتكلفنفه

وأنخاصةموزونةغيرمعدودةدراهمفهىالمعنىيوضحمافيهالآيةفظاهر،لهداعىلا

الكريم.الرصولطريقعناواليهابفىيقينىنجبريوضحلمالاْمرهذا

قالت"الماثدةسورةفىتعالىاطهلقولدتفسيروانظر،222صوالمفروناقفير

.1(000منلولةادلهبدالهود

الجعة،تون!.الرقيةالكتبدار،51صجالهورايفير:عاشوربنالفاضلمحمد

.7291صةاثانية
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،ال!ربمللقرآنتفسيرهفىالطبرىجريرابنمنهجمضمونهوهذا

طريغعنوصلهالسلفعنالما8ذورعلىأساساًيصوميضضححمامنهجثهو

المجرىإلىوجهمافهوقصورمنالمنهجمذافىكانوإِن،والسندالرواية

ش.التحققفىالتعمقدونتفسيرهفىالاشرائيلياتالىرجوعهكثرةمن

المسعشرقين.منالمععصبينلجضالفرصةأَعطىالذىالأَمر،صحتها

الإِسلامبتأَئروولهممنإ)يهذهبواماو)يدعموأذنحسبرهومن،منهليضالوا

كانأَنهاللإرىءقذكروافقد.اليهـودبةوب!نىصةأَديانمنسبقهبما

،الأَحباركحب:الأَصلا)يهوديةالمصادراستخدابمفىحذ)كيفوسبم)

اءزروكتابة...الإِسرائياياتبكأ!صبتصا!يماةَ)1(مشبهبنووهب

والاساطبر،الإِسلأكليةطلأَوساالىداكتشر.اق-.ا.-ةالإِسر)مْصوحسبا،لكنوز

.)2(إا4منببنوءبإِلىراجعاًاللإرىبرويهاحذاك4النصراذب

محاواتهعلىقدكةاطاشىءعلىهذهتسي!رجولدعبارةد)توان

فىومراحلهاتفسيراطبيعةمتناسينمنه،اللنبلوهـجالهبالإسىلامالترب!ص

يقالماكالوتضميهنهالتفسيرفىاذذورتدوينعصروإِن،الفترةهذه

أيضاًبذلكأَنهكما،التفسبرب!مرا!فالا2ولىالمراحا!منكانةيه

يملنقلفى،الأَمينالطبرىالإِماممنهجمنيقينأيعلمهما"سجاهل

إلىمسندهالتاريخوفى،العفسبرفى3المأثورالمروياتمنإليهوص!!ما

وعلى)3("الثقةصملعلىحمهاأَوبهابالأَخذمنهأا)تزاأَىدونقانايا

مجموعةوإلىوإلهما،الإصلامودخلااهتديايهوديانمنبهبنووهب،الأحباركب)1(

الىوالإصانيلياتالقصصمنكيريرجعالإسلامفىدخلواالذيناليهودمنأخرى

الإصلاية.التفاسيرإلىتسللت

انلانجىطبعة،الخارالحايمعددكتورترجمة.الإسلاىالمسيرمذاهب:تيهرجولد)2(

بعدها.وما111ص

101ص،الفكرىالغزوقالإسرائيليات)3(
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بينيفصلكانأنهإلاكثيرة.ئرلفات.ةيهاوألفالعبريةوالتحوية

هدفتمماهوالأخيروالجاذب،التفسيرفىالدينىوالجانباللغوىالجانب

الأَلفماظبتفسيريرتعلقةيمالديهالنظرووجه،للتوراةترجمعهعندإيى

ذلكحالإذاإلاالكتابتألفاظمصتالمش!ورهوالتفسيرفىالأقدمأنإ

يرجوزدبحيثالمجازمروذأكب!دالمرتبةإن،ارافَيتفسرهأوالعقلمع

ادنصفىألفاخردو-وإفسعديا4بنبوقد)1(!يَنعونهحبثمنلاالتصوم

النصفىواحدةمرةمنأع"رورود!الهدبمنخلراًسسهـرلةمعناهابتضحلا

ول!نولشرحهانهـا5لالمش!ولسحخرجةمهالدولىآنإلىهذافدة"4،كله

ذلك.عنثالحدبوصب،قوالشرحا)ترجمةعنب*يداً

الطبرى؟منكلمنهجب-نالواضحم4ا)تشابعلىنصفأنيمكل!ناومن

عنه4ونقا،الإلصلاكأجبالمنيلأخبراتأزرؤكدبمما،ا)تفسيرفىوسعديا

الل!وىالجاذبإهمالهح،ا).برئالنصةوطببظروفتمعبشلاءمبما

هذاواءتر،م!-يملايفرحألهأةردحبثثرحهفىله4تض.!عتوعدم

ف!لعماخدكل-4فىعانوإنالدبىالتفسبرعنب*يداًعندهالجانب

عايهأطلقكعابتفىثرحهوالذىالالفاظمنعليهأشكللماشرحهفى

بىالصبغةبصطبغحانوإنالمؤلفوهذا،المفردةلفظةالسبعينتفسير

منالاَخرالجانبلنابوضحالوقتنفسفىأنهإلا،المقارنةاللغوية

كانةإذا.الل!و!الجانب4بوأقصدالعف!مبرفىالفيوىسعديامن!ج

فىموقفههوةما.الإسلاىبالمنهـجالددىجانبهفىتاثرقدسعديا

ومشكلها؟الألفاظغريبثرحفىاللغوىالجانب

7صلمالتعديلكتاباوأيوبلسفرالميرىسديامقدمة)1(
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سعديا:عندالتنهسيرفىاللغوىالمنهج-)ب(

للوقوف4ألفاظوتفسبرال!ريمالقرآنلضصحمنمونالمسلمونبدأمنذ

هذهفى!والغريبل"المش!مش!لمةقابلتهممنهايستفادومامطنيهعلى

الذينالمفسرينأواذلمنوكان.الوقتمنحينأوشغلتهم،الألفاظ

المسلمينبوءخاماكث-راَعانفقد،عباسبناللُهبردذلكإِلىتنبهوا

أَثعارفىعناه5ةلميلتمسواالقرآنمنالحرفعلإهماستش!لإِذا4ب،ذ

يف!لكانكصااليهـودأَحباربينأوالاخرىالقبائللغاتأو،العرب

دوع4الؤرأبالألزاظمنبالغرببهذأءباسابنوا!خمام.)1(بنفسه

ؤيهيشرحعباسلابنمؤلفبوجوفىالاعنقافىإِلىالبا!ينمنال!ثبر

تفركلهاالتاريخيةالدلاق!أَنصنالرغمعلى)2(ومث!إتةالقرآنغريب

إِ)يهذهبماوأنتدوينأوتأ)!اعصري!تلمعباسابنعصرأَنإلى

عب،شابنعنالرواياتتناؤلثمردي!ونأَنيعدولاالباحثينهؤلاء

ءلىيدلةإِنماشىءءلىذلكدلفانحالايةرعلىاتفسيرافىوقيمته

انتهعبدرأْسهبموءاحاا)بدايهمنذوشإلمهالقرآنببغربالمفسريناهتمام

.)3(عباسابن

،أمصاهـكثبرةإلىودخولهالإِسلامرقعةواتساعالوقتونجرور

وضعإلى4الحاجيبرزتعندئذة-4الأَلست4محتلفةأجناسودخول

العالثالقرنوفى.ال!ريمالقرآنالفاظمنبالغربتضرحمؤلفات

الدينورى)"(ةتيبةابن-كانسعدياةيهتواجدالذىاسصراا!جرى-وهو

115صالقرأنعلومفىالإتقان:السيوطىابلال)1(

علءباسبناللهلعبدأنهعزالهربىالأدبتاريخعنمؤلفهفىبروكلمانكارلذكر)2(

ا)ثاية.العالميةالحربنثوبتجيلبرلينلىوذلكالقر2نغريبفىكتاب

116-115صالفر2نعلومفىالإنفان)3(

-بغداد،سكنثقةفاضلا،كانالديورىقيبمابنملمبناللهعبدمحمدهوأبو:تتهابن)4(

ردى()



فىتقبريبأمنهجهحددقد،الفترههذ!هفىبالغربإلى4اتىمنأَشهر

وقد،التفسعروكتباللغةكعبعلىذلكفىمعتمداَالغريبهذاشرح

لمذلكفىمسترثدأالتفسيروعلماللغةعلمالعلمينبينذلكفىيجمع

المسلمونفطنفقدذا3ووو.السابقينالسلف(ؤوالموضح،العربب،اشعاو

،الشرحمنمزيدإكتترتاتالقرآنمنأَلفاظو-ودإِلىتفاسيره!افى

كلؤ)نمافيملهاردواأَؤولذاأصو!اوتتجاللغوىجانبهاماخاصةهـبصفة

وجودلاكانوإِنعنهالرواياتتنقلماحسبعباسابنفعلكما

غريبعلم4مؤلفبفىقتيبةابنبعدهمنفعلوكما4ابإِالمشارليتابه

بينالفرقكانوإِن،)1(نالقرمشيلاَتوكتاب،والقرآنثالحدب

معرف"فىاءتمدالأَولأَنهو4قت-ابنومنهيجعباسابنمنهـجالمنهجين

هذهاصوللمعرفةالقباق(!ولهجاتالجاهلىالشعرءلىالحرفمنلالمش!

كلهبالغرب!ذاشمولاأَكعرمنهجهؤيعدقتليبةابنأَما،ا!لفاظ

قوضبحفىت!ينهقدمختلفةعلوممنعصرهفىاستحدثلمالاسعخدامه

ايه.إييدفما

(صولتتبعمحاولةفىوم.فسريهمالمسلمينعلماءاتبعهالذىالمنهجهذا

بتفس!منهجاَالفبوئسعدياأتشا4المختلفبوسائله!الأَلفاظامنالغريب

القدبءاالعهدلنصثرحهفئفسعديا،الم!لممونإِ)يهسبقهالذىالاسلوب

يخافافمدةبالدفيورةأتام.وفاتهحينإلىببغداديهبهوقرأتوروىبهاوحدث!

276سنةرجبمنتصفقفيهاوتوفى52136ضةببغدادولادتهوكانت،إليهافنسب

ة.tفبوفاتهوكانتالأ!حعل

،ع!دةأبىكلطوإصلاح،البطليوسىالسيدابنمحدأبىشرحاجلهاسروحتتيبماولابن

.الأخباروعيوناء،الثعروطقات..انماقفةيهابايضأويسمىالحديثمختلفوتأويل

ثكلاتويهاب،الاْشربةوكتاب،والقرأنالحديثغريبعلمفىكتابأيضأوله

.(البستاقفمعارداثرةققت!بةابنانظر)7نالقز

645صا-البشاقعحارفدائرة)1(
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مباأَصلالهايعرفولا،ورودهايع!ررلمالألفاظب"ض!فيهوجد

وقيل،المفردةلفظةالسبعينتفسيرالمسمىكتاب4فىوأحصاهافجمعها

بينهـابالمقارنة"صو!اقتطريقعنثرحهافىوأخذ)1(تسعينإنها

من(ولعباعرابنالمسلموناعتبروكما،والعربيةالآراميةاللتلينوببن

ومش!لمه،4غريبسثرحهالأشلامفىالمؤارنةاللغوب"الدراساتإلىنبه

المفردةلفظةالسبع-نتف!ير4عتابفىالفيوىسعدباا)يهوداعتبركذلك

.2(لأَالمقارنالذغةفقهعلمموْسس

بةالعلهالحرحةس!؟الفبرىسعدبوجودذلك11أضفناةإذا

ه.ثؤيطكانماءلىواطلاعه،ال!ءاسىالعصرفىلل!لممبنوالثقاةية

الإِسبةالفرقبينبحدثكانماورؤبته:الديفيةالاتجاهاتمختلعس

خاصآوبصفة،4والف!هبالديفيةالمساؤ!حولوه.حاوراتمجادلاتمن

-عدداجإلذلككلوالمعتزلةالىتةأَهلبينالمستمرةالمجادلاتتملك

قءالع!لمعطياتءابفَ"ةقد(عطلفىذاكوظهـرالرواربهذايتازر

ؤءن،العقلءبتعارضالضرفىالمعنىءانماإذاالأَ-صوءات،النص

التىالعقا-4اإئالمبهذد)3("الفقرةأولل!لممةا)با!قبالم!فبإلى/سعديا

النقلارهموإن!العفممبراكثخهمن!إفىالمسلمونالمت!لممونبهااشتهر

الاَراء*ذهسعديراواستخدمCذفابرهفىبهاجمهمأنجريرابناضهطرمما

مديتوذ!صن"كأ4يزو)ونالحديثال!!هرفىنالباصجعاتبصورة

وتاك،اله!ليضكمهاالتىتلكراةا)-وأَوامربينالتمبيزفىلسعديا

الهودى،الثناريخمرجوليث:أيفأذلك.وانظرالفيوىصعدياعنمقال:الواكير)1(

صدبا.مادة5-بسرانبلواونسر

صديا.مادة5-،انيليراوتر)2(

(Erwin,.I .J Rosental: Studia Semitica Vol..) .p .916 Jewish Theme03 ( V

1471.Cambridge University press
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منئفةحاإوهمالمتكلمونءجثهلأأنعلى..او-ىاطريقعنجاءتالتى

.(1)"جمنلمسلماعلماء

-ياتهفىأَدروءاسعدياعندومنهجها):نمسيرنطاتصمنَانتقلناةإذا

الرياةءلىسرب*ةزظرةو(اقييناهـذأحلمنانتقلنا)ذالأذر،وثقاةف

الباحثينءنعثبرأأَنوجدناالمسلمينمعصهـمتعاب!ترةفىطيهـودالعامة

ؤتلتهاالتىالدينيةالمسازلأن"وهئرلفاتهمأبحاخهمفىيقرروناليهود

نوا...اليهودأَصياءمدارءرالم!طربتمهاءرومتبحثالأشلاميةاالمدارس

وضواطرأَف!اراًتا)يفهمف!يستخدمواانمنيتحرجوالمالمثرعينكبار

ا)تاديرهذافوءلصماوح"برأ.وفلسفتهالاسلامفىالتا)يفمنماخوذة

وي!فى،تماكلأنتوقعهان!نلمحيثنجدهاكلماتاسععمالفىحيى

وهذه"السهـماءمنأَصرهوسيدنافليفتنا"ال!بارة0هذهوواحدشاهدذكر

علىتعرضحاذتالتىبالأَشلمةالسنينمئاتطوالاقترنتالتىالعبارة

الاخرئهـىمصهدرهاخلفهمومنا)يهـوديةالطائفةرؤساءمنالجاءوذ!

مقدمةو!ىالمواريثل!تابالفبوكأسعديامقدمةوفى)2("الشارجمن

ءلمماءعندعرفالذئالنسؤزفرعلىآخىرهاإلىأولهامنتسبرطويلة

رسولهءلىوالسلاموالصلاةعايهوالثناءاللهبحمدتداءالأبكلتالمسلمين

فىالباحثيستمرثم)3(المعروةةالاشلاميةالآففلعاسةمنذلككيرإلى

174صالسابقالمصدر)1(

9،01صالعروبةدار،اليهوديةالعبادةفىالإصلاميةاتالأثير:الجرحطأءمددكتور)2(

علماءيبدأكامقدتهيبدافهو،عليهالعربىالنأثيرعلكثيرةأمثلةنجدصديامقدماتفى)3(

وضكر.جلالهجلاللهحمدكانلماقال،الخعسةللأضارمقدمتهقفيقولذكفىالملمين

!ا....بعدأما"بقولهالحديثيبدأانإلىالاْطوبهذافىيست!رثم"أحنبهماعل

.1(ودنيادينأمرمناقصدهامصلحةكلعلاضعينوبالته..."بقولهالمقدمةيختتمثم

سعدياالكبيرالحبرنفسههوكاتبهاانيتهصورانيمكنلاالاف!احيةهذهيقرأمنو)ن

اليهودبة.والثريعةالعمدةقالمؤلفاتافضطوصاحب،المثيبةراسالفيوى
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مرتلففىبالمسلمينايهودا!أَثرعلىالأمئلةمنالعدبدويضربمؤلفه

كسلعادةذلكومن،نفسهاا)ب،وديةالباداتفطحتىيراتههمامور

فىنصءلىالأَ-:ارأَحدععراذ،ا)صلاةة-لا)ب"ودعندالر-لين

ءإ،تنصلااىواالمعتمدة4اتلمودباا)نسرةبخمالفتجدوارهلخوت

"الرجلين"ءلمهةأَني!ولأَنسوىلذ)كنعابلايجدولم.القدكلفيغسل

غسلعادةإِن9:بق!ولىذإكءلىالمؤلفيعلقثمالناسخمنخطاهذء

.)1(1(الا!صلإ!يةالعبادةمنماضوذةالصلاةقبلالرجلين

منهمالربانبينا)يهوديةالطوائفكافةالإسلاىالتأ!يررشمل

حازتلغويةولدينهملم!مناف!ا4ًيجدوذماالمسلمينمنضذونبوالقرائين

:يصولنجدد)2(ا)ش!وين.لفقرةالقراقىسليمانبنءلماتفسبرففى.ديتبةأو

وحسننوروهمامف!ولعنإلىنعدب"ذ)كود)بلالعلمبم!ىهناالرؤيئأ

ورأَى:ثلواحدمفعولإِلىتعدتالعينرؤبئافادتإذاأَنهماإذ

زبدأرأَبتكقو"مال!ربلغةفىالرؤيةحكموهذاإِخوتهبوسف

(.r)"4علهتيعنونفاضلا

فىالمسلهبنار-وفىعايفوهااىاإشترةافىا)-،ودحباةكاذتءتاك

المناهـج)تاد-رالحصرلاالمثالسببلءلى؟هوأَمثلمةمنسقناهومابغداد

%اءمةوبصكأةءإومهـمإِدأَذفم!هما)يهودمنه!رونقلهاإفاالإِ-لإكلبة

وابنءبا!لىوابنالمابرىمنحلمناهرحسمدبانقلحبثالديفيةالع)وم

،ال!ربءالقرآتْألفاخ!!هـكأوالمثلبالغربشرحوفىالتفسيرفى4قتيب

81:اتلث)2!02صدرالم!نفى:الجرحصالممحمددكتور)1(

(r)الرؤيةتفسيرمنصايمانبنعلاليهذهبوما.التكوينصفرالقرافىطيمانبنعلتفير

فعلم:قالحيثالفقرةلهذهترجشهفىنفسهالميرممطصعدياإليهذهبماهوالعلمبمحنىهنا

كاقظاهرهايفيدمابغيرالألفاظبعضيشرحسدياكانماوكثيرأ3جيدذكانالتد

الله.ثاءبمعنى26-امنالفقراتفىوقال،هتفسير
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ءز4ومؤلفاقىشروحهوضمنهاافيسلابةالفرقبمضآرلهاقتبصكما

.ذاكع!-لىيدعىمنعلىردهأ!وي!ف،والثربةألعقيدة

:الأَندلسداليهـودئالفكرفىالإِسلاىالأَذر:ثانعأ

ؤ--+11دل!ادْلدالفكا*كلنتقلناا1ذإة ثصسبغر.-للسر!منى-الو-ىر!

الاندلسفىجديدمنالشيس!هذدوثروق،الديفيةالجاءوقلميبممدارس

"ود11امورءقىا)قائمينأننجد:هتاكالإسلامبةهالحضارةظلفئ

):سواالأَذدلىلىفىواللغوىالدبىالفكربنأسسوةمةواالذينالفكرية

الإسهـوبالفكر:3اؤ،درومن(وايهـودامنالشرقأسانذةتلامبذئسو

وءماحبواللغةالف-واهـاوعاالشاعرلبرطبنلىدوناثأَمثالمنعامةلبصفة

العربيةوبالا"وزانالعربىالمنهـجنقسءلىاله:رئالشعرلكتابةدعوةأَول

،جاءونسعدبايدءا!وذتاهـذ،صغردفىبابلإلىدوناشلىجاءدقد"

ج!لمماالعربيةبالأوزانالعبرىالشعرةب!تابلحصكمنأَولويعد

4لدءودوكان)1("إِسرائبلفىمئلهذرلبم:4عفيطولالفبوىسعدبا

الأَندلىلى.فىال!رئالشهرازدهارفىوأَ"رت،ح-يراًصدى3هذ

الث!رقبلادمنوءبرهابءدادفىالي!ودالعحدثوح!اعامةوب!مفة

الا-حماءبةوربةالف!حباتهمتراتةأَخص-بعاشواقدا)يهـودنجدالاسلاى

الاختلاطهذاكانةإِذابهيااختلطواأنبمدالمسلمينوصهطسيةوالب

الأف!ارأننجدلذإك.افىادىالاضتلاطمعف!رياًاختلاطاًيوجب

ابنمناءواتذلكعلىشاهداًوي!فوثة،فىعلهكااثاحتكافىذلا!تقد

الدبن،حولومبدلاتحوارمنبيشهماكانوماالنغريلةابنمعحزم

كما،الأَدبانبينمقارنةمنالضزرىكتابهفىاللاو!جمهوداأَودعهوما

52عىوبروفنااجانيافىىالعبرالثعر.صرمانحاييم)1(
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باليهودتعبملمجدهومنصكأابنع!سفىقرطبةمدارسكانت!

.)1(1(وقلسفةمنص!!منالعقلعلومبتلقونوالنصارى

أشاروابل،الإِطلإقءلىالأثرهذاأنفسهما)يهودعلماءين!رولم

ا!ندلهلىف!التفسيركانوإذا،أ-رىتاردصراحىةدوذكروتارةإِ)ليه

المرحلةفىسعدياعايهسارالذئالا!سلوبغبرآخراسموباًاتخذةد

،اللغوىالمنهجإِلىاليهوفىمنك!رى3اتجاإِلىذلكيرجعقإِنما،السابقة

ا!،بمفىاك"جهذاأَهمبةأحسواوضد،4نفسهالنصل!4ة!مفىلأهمبته

لفظ!ةينالسبتفسيرضلدلومنال!ريمالقرآنلغةبدراسةالمسلمين

العبربة4اللصدراسةءلىي!ومعندهمالمنهـبمهذاالفبوىلسحدباالمفردة

ذلكالاكلرقطلبماإذاالا"ضركأباللغاتمتارنة":وبةمنظمةدراسة

الدراسةفىالاتجاههذاثمارمنوكان،بالعربيةمقارذتهاضاصةوبصىفة

،جسوزحكأيااتجاكتبفىممثلمةنظمة4منهجيةلغوب"مؤلفاتغهـور

اىاالمؤلفاتقلكوغيرهاللفاكلىالأَافاطوجاء،جناحبنومرواذ

وبصفة،العبريةالل!4نهضةفىه!تهاأَوبةال!ربالمناهجتا!ذبرةيهايتضح

الذىجناحبنمروانا)يهههـدمنالأَندلسنحاةش!بخمنهجفىخاصة

الله-"ل!تابمقدمتهف!وذ)كال!رقالمنيجفىذااقتباسهءمراحةأعلن

أزر،جالمفهذافىيقتفىأنهأَعلنحيث،)2(توضيحهسبقماعلى

ور%وء4،المفردذلففةا-نالسبهتفسبردفئالفعوىسعدياالتيبةرأْ!لى

اذجاءوفيمنغيردوأَ؟ر،-ةالعربواللغةوالتلصودالمشنالغةاىإِذالمثفى

.القاهرة،5491العربىالفكردار،15صحزمابن:ةهرزابومحمد)1(

الإ!ميةالم!مياتحىيقبسنجاحبنانمروكانوكيف.التفيرقاللغويةالمدرتانظر)2(

القديمقالعهدنصعلرالم!صف7نالقرألفاظأطلقمثلمااليهوديةالمياتعلىجطلقهاس

.الاْصولكتابهابنأوانظر.اللمعلكتابمقدته
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الهبربةاللفطةيترجمسع!ديارأَىإِنهيصولثم.2نجاءوشريراأمثال

هذايف-هرونالأَوارلرأَىكما،امربيةااللغةمنيجانسهاظال!ريبة

اتلفصرتفابر4كتبجناحابنضممندوةَ.اللكلةغرببضرحفىالمن!ج

:ءالنصم!فىالمعروفللنفاإموؤؤ%تسيرلاالؤديمالعهدمنمختلفة

بفعلهسنءابذكرناذلكولعل.وإِصحاحاتآسفارإساإِتقسيمه

ال!ربم.القرآنذفسبرفىالأوارْلالمسلمون

الأَنددلىفىاللضوببنعندواة-4بع!-وردأنحهرالذئالمقارناك،بمهـذا

مناهـجعنزؤل!بابلعطالفبوىسعديابداهالذىالمنيجنفسهو

فىو--:ةوابن،!/تءببنعبدادلهامةالالثلمنهذافىمفسري!موالمسلمين

ؤبءطورواؤدالأَذدلىلىءلمماءكانوان،الغربعبحةعرفىمنهجهما

بر

بتضحءصاوالمثتؤاتللالفاطوالفروعبالاصولا!تمامه!ألحيهوزادوا

وءبرهم.)يرطبنودوناةرسروتطبنومناحمحبوجلفاتمؤفى

4بقامما،ىالدبا)تصسير)خدكلةاللغوىاك،جهذاإِلىأَضفنافإِذا

المجاثلاتتلكمت"وأبمد،لاضلهودا%تجصارهمن)1(الفاءىاسحق

العمليةوالفز،يةا)تثري!يةالموادءاىواق.ضره،الطويلةوالمحاورات

والاطلاعاسعَضدامهوسهلبىيرثءبوبأمرتبأجالجهكلتفاولفىوجهلمه

اقىقدكانوإن-ا)-لممودفىالفاسىاتب*4الذىالمنهـجفهذا.عليه

المسلمينعلماءايهإِسبقهقد-ا)يهودفقهاءبعضمنشديدةمعارضة

يصطالضعمنهآَخرجواإِذ،و.جمعهثبالحدبالعنايةبداواعندماأَيضاً

طبقاًابضاوجرحوامن!ءعدإوامافعداوارواتهوفحصوا،والموضوع

سسندثالحدبصحاحالمسلمينلدىفأَصبح،لديهمالعحديثلقواعد

..الفقهيةالمدرتانظر)1(
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مسم،صحبحالصحيحينفىذلكممثلاعدولورواه!حبحسليم

مضصونحسبط(يطضاًا!حاديثهذهتبريربطتمكما.البخارى

وفروعوالصومبالصلاةبختصماواحدموضصءفىمنهاتجمع،منهاكل

عاحأزد.والديانةبالعقيدةالمععلقةالا"مورءنذلكوكير،الاخرىافىةالعب

الحياةبمظا!ركعبرأق،ذرتقدنؤسهاا)يهودبةال!اةهـظاهرأَنكلههذا

،اببتاخارجفىأوابيتافىسواء.-وانبها.خعلففىالإِسلامية

الطريقفىقتاةتخرجولا،البيتخارجالمرأةءاطأالحجابفرضفقد

كبيرحدإلى4يشبماذاثول!ل،أخرىفتاةب!فقةبل.حدهاالعابم

السفرفىلهالمحرمالمرأَة4مصاحبضرورةمنالإِيصد!ىالشرعفىوجدما

وشعراءحاشيةحولهموجمعواالعربلمحسادةالبطودبعضوتش!به.والحج

اتباعفىوتشددوا.بلاطهممجالسفىا،"مراءبفعلكانكمايمدحرنهم

بها.وتمسكواالدينيةاذتقاليدمنأنهايعتقدوناأَصبحرحتىالعاداتبحض

تكلولم-،الثرقف!المتبعةالعاداتمنحانتالتىالرأْستةطيةكعادة

ديفياًمرا3ًا)مادةهذهأصبحت،الوقتمرورمعأَنهإِلا"دينباًأَمراً

تعودوااذأَتجبإننى:ذلكفىاوريااسحقالحاخامويؤول!متشدداً

..العادةهذه!بمأينمنأءرفولا:الصلاةء-رفى-فا)رام!تغطب"على

أَنيعتقدونلأنهبم..ا)رأْسكشفمنمحذرينوالأغنياءالاشرافويسير

.)1(1(ا)يهودىالدينمنهذا

المناهجفى،ثىءكلفىايهوداجبراخهمفىالمسلمونأَثروهكذا

الشعروقرضلل!تمعالجعهمفىالمسلصينأَقراليهوداثصاحميثالعلطمية

التىا):وكلبةال!اداتحتى،ونواهىأَوامر"نيسحتويهبماال!تابوتفسير

282ص:يرحابوا(1)
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وتشددواالمسلمعنعنونقلوهاا)يهودقلدهاوالصيدةالدينفىقدضلا

.الدينبةمععقمداخهممنجزءاَالوقتبمرورأهـتحتىةيها

الإسلامية:بالمغاهجرشىتأوريهصف

تفسبرهفىالفبوىسعدياأنكيفالسابقةالسطورفىأوضحتلقد

واستنباطا)تفسبرفىالإِسلاىالمنهـجانتهجقدالبديما)عهدلاشفار

المسلمين4دةفىيكنلموانالسلفعنبالما!ئو!ا)تفسيرمنهجوهوالاح!ام

الفرتئبيناختلافتمنخصرهفىيررىكانبماتاذرقدوأنه.ةب4

اختلافمنذرادبخابذالمثا)يهـودتاثروقدالتفسيرحولالمخعلفةالأسلامية

منهه،كلوكلوقفوالمروياتالنصحولوالقراذينا)ربانببتفرقتىبين

منلوالمش!الغريبشرحفممثلااللغوىالمنهجعرفسعدياآنكما.منه

هذهطبضواقدالأندلسعلماءوسائر-ناحبنمروانأنكما.الالفاظ

ايهإسبقهمااثراقتفواوأخهموا)تف-رواللغةالادبفىالايىلاميةالمناهج

،الفيوىلسعدبابالعربيةا)توراةترجمهأنيفاثلاإذ،ا)يهودعلماء

النص!لسياقالعامالمعنى4يقتضبلماطبقاًمعانيهاالصروفإِءطالْهوتلقائية

ذلك،بعضءنالحروفلجضإِنابةمنالعربنحتمنتعلمهلماوطبقاً

خا!اَباباًالحروفلهذهجناحبنمروانتحضيصبفيرةأَوحىماحلى

وذلكالقديبمال!،دلغةعلىذ)كصطبقاًبعضمعبعضهاوتبادلمابالحروف

.دىأَىوإِك؟تفسبردفىالمناهجبههذهريثىتأَثرفهلإِذاً.اللمعكتابهفى

؟ا)تفسبرفىالإسلاميةللمذاءبالنافلعنمنرشىجتبر

بنوص.واقسعديامنحلعصربينالزمنىافارقامنا)رغمعلى

وعلى،لليهودواللغوىالدينىالف!رينداريص!5ممثلووهموريهىجناح

سعدياأَثرسوإن5اقتفاءرأَيناوكدا،مت!مال!لالموطناختلافتمنالرغم
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ثامأفصلاففصلأننسثطيرلالذلك،المسلمينعننقلهالذ!منهجهفى

فىقامتالتىالجاءوقإمفمدارس،الثلاثةهؤلاءبينريةالف!العلاقةبمن

خاصةبصفةالدينىالفكرأثرتالزمز،منالطويلةالحقبةهذهطوالىالشرقط

قواعدوإرساء،وا)تلمودالتوواةوتفسبرشرحفىالمؤلفاتمنبير

أساسهاعلىقامتالتىالدعامةكانتالمدارسهذه،ا)ي!وديةالثري!ة

علىمختلفةبلادفىالدينيةالحركةونشطتذلكبعدالغربيةالمدارس

ومصرلياوإيطوالاندلسالقبروانفمدارسالشرقمنالواصلالتراثهذا

وما،كلهالشرقتراثوصلها(نبعدإلأ4بنهضتبمالتتهضتكنلم

وفلسطين.ب،بلمدارسعنكلرف

كانتالذينالتلاميذهؤلاءطربقعنإماالتراثهذاوصلوصقد

وبومباديثا،سورافىالجاءونيمأيدىعلىللتتلمذترسلهمالي!وديةالطواثف

لغربلىاالشرقامنادومترسلكانتالىالبعئاتتلكطريقعنأو

ومشكلاتآراءمنالدبنأمورفىيستحدثبماا)يهودبةالطوائفإشبليغ

فى،فلسصاينبابىلسدارسبيرتشقاقأأَحدثتالتىالمثم!لمةتلكذلكومن

)1(ا)يهودىالتقويمعاىالاكألافمشيلمةبهاالفبوهـوأَةصدسعدياعصر

وهىا)كربالىالب!ودىإسمرقاقراثبهاوك!حلأخرىوبلةوهناك

إلىالغربمنا)تجاروذهلببىاسترارتقامنجتءالتىالتجاربةالأَسواق

التجارةت!نلم-ذءرهةقكعحا-التجارهؤلأء،والعكممىالشرق

كانتالتىالتجاريةالصفاتجانبإلىوإنماثالرئيس!ةمهمتهموحدها

والأحعياكوالثقافيةالعلمعطالندواتهناك!انت،الأسواقفىشعقد

المننى(رضلىورفاقهم،الأَديانمهبطمنالقادهـنهؤلاءبينالفكرى

الجاموةيم.مدرصذما:يروبنصديابيناصلافانظر)ا!
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المختلفةاليهوديةالمصادرتعحدثْماف!شيراَ.اليهودىالتعببرحسب

نشأَتالتىالعادقاتكانتفقد"ر:ئموطنو!ىترويزأسواقع!

هذهكانت،الأسواقهذهاىإذ!واالذينا)يمودمنكبيرعددبين

دية111الأرباحعنبحثهمفىاليهودأنطالما،العلمصالحفىالعلاقات

علىكبيراَأثراًالاشواقتركتوه!ذا.ا)خةليمبةالمكاسبيخسوالم

.)1("ريةالف!الحركة

بحيداًيمنلبماليهودالشرقعلماءمنويررهالفبوىسعديافف!رإذاَ

التى!ؤلؤاته"حاررتفقد.الغربفىالمفسرينأولئكيدمتناولعن

،تحذيراتوهىصغبرةرسصالْاط؟لإثعدأنيبالعربيةكلهاكتبها

قدق؟نلم؟النى.)2(!اتوراةافىالحروفعنوقصيدة،ومعجمأ

أعمالمنالعبريئإِلىترجمكتابأولأن،إذبعدالعبريةإلىترجمت

تبونق3ابقرجمهالذىوالاءتقاداتالاماتاتكتابهوالفيوىسعديا

،الي!ودةيهـايقيمكثيرةءواطنإلىوصلتقدا،ؤلفاتهذهم1186عام

نهجها،وانتهجوامنهـ!وأخذواهناكا)يهودعايهاواطلعالأندلسإلىوصلت

ا!ندلعى!علهإءطريقعنذلككانسواءأيضأبةبالعربفرقساإلم!ووصلت

اتجاريةاا)رحلاتأَوا)جثاتطربقعنأوفرذسالجنوبالمئاخمين

عرفواقدرشئعحرولىقرنسامعسرىأنكلهذالمثفىالمهم.:الاسواق

ويعدهلرشئمعاصروهوكارايوسفعرفها،التف!مبريةسعدياأعمال

أعمالكاراعرف.رسإملحفيدهصديقوهو،تلاميذهمنالبعض

أَحدسعديااتفسيراتاربخفىا)باحعينبهضواعتبر،منهاوأخذسعديا

عنقالوافقد،ا)تؤسيرفىالفرنسيةالمدريىةجمهمتأَثرتالذ-قالأساتذة

.الهجوىصدبامادة،845صجودبكا)2(36ليرص)1(
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ويقتبس!عليهماععمدالذينالأحبارإلىوصلنافإذا)بهمتأثروكلتكارا

مقدمةفىنجدكاملةقائمةفىافشتاينوتبهموالذينكاوايوسفمنهم

.)1(ي!أرمياءومراق،لأَيوبتفسيرهفىالمعروفتجاءونسعدياهؤلاء

متاثراَيفسرهانجده)2(أَيوبلفتهرةكاوايوسءتفسيرففى

فىايهإِذهبماصحةعلىيسثشهدثمالالفاظي!ع!رحهنا)3(فالمفسرس!ديا

هذهسعدياترجبموقد،الفقرةهذهسعديا4بفسرماهوذلكبانتفسبره

العتيدكا)فلك4بتحدقةوالضيقالضريععريه":بضولهالعربيةإياطالفقرة

ليوضحيإسهابالترجمةهذهسعديابشرحذلكبعدثم)"!أاليرةمحبط

قوىكملكءنوعبرت":فيقرلإفلكباالفقرةفىالملككلمةترجملماذا

إلىرديال!فأَوميت.لاءرةالتيدكا)فلكهناملكجعلتب،أنالخ...

لوجودىللفلكلقباًالملكوجعلت،الفلكمركزأَعنىالأَرءرمركز

()ْادمماءجندكلوالنحوموالقمرالشمس:ةولهفىجنداًتسمىالنجوم

.)6(1(مل!أالفلكي!ونأَنجازنجدأالنجومت!ونأَنجازلمافقلت

الف!رفىالعربيةالأَعمالانالاَنآمامناالواضح!انحالأىوءلى

كتبتوكالا4ا)يهودبإلشرقومدارسالفبوىلسعديااليهودىالدينى

مهروفةكانتالأَدمالهذه،العربينتهجهكانءاومتأَثرةبالعربية

1(

(r

4(

6(

51:42أيوب)2(.الأولللأنهياءكارايوسفتفسير

،وعبيدهوزراؤهبهمجعلاطلمبةقيقفالذىكالملكهوتفحيروالمهى:كارايوسفتفسير

صديا.بهفسرهماوذ!،ملعبيسمىالعربلغةوفى،كَياءريسمىالعبريةاللغةوفى

.4:91ثنية).(.الفيوىل!عدياأيوبسفرتفير

ر.د.كابدزرفىالاْ-ول؟فىعظ%خاحبنمروانذكروقد.لسعدياايوبسفرتفحير

ثم،اسمهيذكراندون،ابءونبهترجمهكا،عتيدكلكيترجمأنالممكنمنانه

اما،منهاففلتفسيرأصكدأنالىالمسيرهذاثلقبولالجانزمنانهذلكبعداتاف

ديرنجورجهاشانظر)جدأبيدتفصيرانهوقالايفسيرهذاعليوافقنلمعزرابنإبراهيم

.(15:24أيوبعل
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البحصساععبردسواءكارافيوسف،رضىعصر!فرنسامفصرىلدى

هذهعلىإطلعنه2ثبتقدرشبامولحفيدهلهصديقاإو،!رثىتلميذأ

أضف،أيضاًالعربيةبأللغةفرنسافىوجدتالقا،العفسعريةالاعمال

بنمناحبموهوعليهفضلهيخكرلاالذىرشىإساتذةأحدأنهذاالى

ا!سياذهذأ،وعمهكاراليوسفأستاذأَالوقتنفسف!كانالذىحلبو

يكنْلمرشىأنيقولونمنعاحأردزلكفىولعل،العربيةيجدكان

ذلكيدعونالذينهؤلاءكانوربماذلكأععقدولا،العربيةي!عرفت

يفعلكانكماتخاطبكلغةالعربيةيستخدمفيلم/أنهيضون

ساءدولقد.والافةا)بيشةلاختلافتفىيعىأَمووعذاوالاندلسبابكيهود

العربيةمعرفتهْاللغةبمشأنترروهمايقررواأَنعلىالباحثينهؤألاءريةى

(عماله.فىجمهاوالتأثر

عأكلةبصفةرشىآعمالفىفلموسةحصَيقةتقررأنيجهوهنا

كللإغظلتعمدههىالحمَبقةهذهخاصةبصفةالقديمالعهدوتفسير

اقتبسفقد،بهاتوبالم!التراثبهذاأواللغةبهذهيربطهأنشانةمنما

ر(قريبمنإِ)يهيشيرإندونتفسيرهفىس!يامنجداَكثيراَرشى

تفسيرهنصعنهينقليكادأفهمنالرءمعلى)1(تلصيحأأو!راحةبعيد

كلذا.تاء،اتفاقاَالألفاظبعضتفسبرفىواتفاءهماللأحكمابمواستنباطه

اللغةافىجناحبنمروانمعحدثالثىءونفس،رر:ىدعديابالنسبة

نفسواستخدأبلاللغويةالاسيخداماتمنالكثيررشىعنهنقلإِذ

تبادل؟للحروفاستخدامهفىخاصةوبصفةكلروانبهااسعث!هدالتىالامثلة

IV:12تك،23،02:27-02:91يينللاوىرهَتفيمانظر)1( : 17 ، r،

7:92،9:23:، 21 ، 5 : 22 ، rرشىتفيمفىجدأكثيرذ&وغير

سدبا.محننقلا
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هأ،ومع.(t)المنصسياقمنالمستفادبالمعنىيخللاةباجضمعلجض!ا

واحده.مرةولوجناحبنإنمرولاعمذكوتفسبهـرشىفىنجدلم

الإسلاميةالعربيةالمدرصةإلىيضعهىماعل)غفالرشىتعمدبؤكدوما

أأكالتربانيةبالعربيةمنهاتوبالم!وخاصةاليهوديةالأعمالىمن

منا-ءكتافسوىصرإح!المدرسةهذهأطأعمامنيذكرلم4أَز)2(قرادْية

ععهماأخذقدأنهحمرا-4اعترفتفقد،ليرطبنودوناشسروقابن

:أخرىتارةمعهماواتفقئارةوء.ارضهماالل!ةفىمنهماصآرأءوناقثلى

باللغةبمصلماكلإغفالبتممددا"لصولكديزإظامنهالأعترافوهذا

بالعبرية،مؤلصيهماكتباؤدومنا-ءادوناْقأتإِذآعمالمناحربيةا

يذحهـ6الذىهذاطايربندونا:لىأتنسى4أَقويبدو،العربيةعنبيردأ

زتعلقكازتإِذاخاصةالن!سفىلةويةلمث!لمةلىتعرضكلما؟ستمرار

فى.ثودكلطعإلملأيم-راًتا!بإسافىْدوؤاية!أنرشىتناءى،الأَلفاظسجنور

الرخسارةبئفىأ،ايهـودءطالدينىالف!رلنهخممةالأولىالحقبةاإِبانا)ثرق

ذعرناأنيمبقالنىالفبو!سعدي!امدرسةفىوتعلمتربىإذ،4الإِسلاء

المنا!تنقل،أَنه.منهاالنادرعدافب،بالعربيةكتبتكلهاأععهالهأن

*ا)يهـودية.إلىواللغةا)تفسبرفىالاشلامية

وعدمبعدهيثبتأنمتعمداًبحاولوشرحهتزيرهفىريثىكانفإِذا

اللغة.منرشىموقفانظر)1(

.كلاوبمقارنقاالعربيةبا!نةتفايرهمكتبواالقرائينطائفةمنالمفرينمنكيرفاك)2(

بحصها،أوايفاسيرهذهعلىرشىبإطلاعالاعما.داوليدنجكامتثابهةأنهانجدرشىنره

معتفسيرهفىرصىبهتأثرفقداقكوينلسفرطيمانبنعلىالقراقتفسيرذلكأمثلةومن

علفردوافئااضخدامأالهريةانماهجاشندمقديفسيرهذافىصا؟نبنعلىبأنالعلم

بنعلتفسرِانظر)هـالعرييةالعبرلةقالكلعاتمعاقبينمقارنةمنيعقدماكثرةذلك

.(التكوينلفرتفيرهفىط؟ن
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يهبلأَنيحاولذلكمنوأكثربل،ومنهجاًلغةالمعملمينبالعربتاثره

الفيوهـومروانضعدياأمثالاليهودمنبالعربيةتأثروامناعمالذكر

فهو،نحهمأخذأومنهماقت!أنهصراحةيعترفلمإذجناحابن

منكلبذكرأنيستطيعلاكانمهماوالمفكرالباحثأنتىقدبذلك

لانوذلك،يتعمدلمأومتعمدأذلكفىكانسواءجمهموتاثرعليهمتتلمذ

عدةللباحثسجعل"الصلمفعنالمنقرلا)تراثروا،ئرلفاتالكعبوجود

الاجيالفخاطبواعلومهمسجلواو)كنهميخاطبوهولميخاطبهملمأساتذة

منهموالمجهو)ونيتعددونوأَساتذته...الاعتباربهذاعنهموتلتى،جحيعاً

عليه،فضلهممنآبدأدتملللاذكرهمفاغفاله.)1(!المعروةينمنأكضر

عنه.غنىلاالذىاثهموق.مؤلفاكموجدتطالمابممتاثرهينفىولا

ريثىتجاهلمنيبدومماالرغمعلىأنهالقوليخكناإنطلقهذاومن

وبصفةوالثقافيةريةالف!المجالاتفىاليهودعلىالمسلمينفضلالمتعمد

وإرساءالاح!امواستنبطا)تفسيرفىالدينىالف!رسا4موربضعلقفماخاصة

العجاهلهذاكلمنالرغبمءلى،اليهـودنفوسفىوال!ثريعةان!يمانقواعد

رشىمعرفةعدممنادعوهتجاتا!مميدهإلىالباحثينمنمحعراَدفعالذى

باللغة!لغوىأَودينىف!رمناليهودكتبهبمافتهصرمجردحتىأوالعربية

سارالذىالمنهـجوشبملعفسبرهالدارسفان،ذكر؟سبقماعلىالعربية

القديمالعهدأسفاربقيةأَوالخمسةموصىأسفارفىسواءالتفسعرفىعليه

عىسارقدرشىأنبجدوالعرقيةالتعصببةْالنظرةعنبعيدةدراسة

زمنيةبفترةومفسرجمهمالمسلمينعلماءإِ)يهاشقهالتىالإِسلاميةالمناهج

لحيهكانىقيسسإذامتكاسلاعندهيبدوالذىالمنهحهذا2و)ن،طويلة

.7Iصحزمابنمحمد:زهرةأبو)1(
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ونقص!،شديدقصسرفيهيتضحالمنهجهذا،قيلهاليهودالمفسرون

تفاسبرهم.فىالمسلمونينعهجهكانبماقورنماإذاملحوظ

6تفسبرهفىالمسلمينبمناهجرشىتأثرمدىلنايتضحهناومن

بلى:ةيمامنهجهفىالتاثبرهـذانفاظإجمالويمكن

السلفعنالقولمنالماذوشنقلسبيلتفسيرهفىر:ىاتخذ:أولأ

ي!نلموإن..ال!ريمالقرآنتفسبرهمفىالمسلمونقيلمهفعا!!صاطاماَ

وولحلإرجاعفىالمسلمين4ودق4أماقنفسفىبالما!زورالاخذفىريةى

الا"ولىالمراحلفىوخاصة-يلتزءونالمسلمونكانإِذ،باستمرارقالْلهإلى

حتىأنفسهمعلىفيهويشسددونالنهجبهذا-عندهمبىالما!زورللتفسير

فىالقر!يةيقولأصحابهاالىالاقوالبردا!)تزاميشترطونأصبحوا

قائليها،إلم!الأقوالإضافةال!تابهذافىويفرطى"تفسبرهمقدمة

القوليضافأدتالعلم4برحمن:يقالفإِنه،مصنؤليهاإِلىوالاحادبث

عنهبمأخذمماكئبرذكرتفسيرهفىأَغفلفقدرشىأَما0)1("قالْلهإِلمط

وخاصةا)يهودومف!رىمفسرىمنويررهالفيوىسعديامعفعلكما

إلىونقلوهاثاوتأَثروا4الاسلابالثقافةظلفىتربواالذيناولئك

لديهتكنلمأصحابهاإلىرصىأسندهاالتىالاقوالفىوحتى.مفاهجهم

يصا!أنالىالخبريهوالعنعنةالروايةسلسا،ةتتبعفىالمسلميندقةأيضاَ

..+.الأصلىالمصدرإلى

الجاذبدراسةإهمالهبعدمالعفسبرفىرشىمنهجيتميز:ثانياَ

ثرحإلىالحاجةبضرورةأَحسماإذاوخاصة،النصلأَلفاظىاللغهِ

ا-الأندلى!القرطالأن!،رىاحمدبنمحمداللهعبديابى،2نالقرلأحكامالجامع11(

م.V11القاهرة،والثرللباعةالعربىالكاتبدار،الثالثةالطبعة

)رش(
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خط!فىالوقوعلتفادىأَو،المعنىوضوحبهيسعكمللغويأحاَضِاللفظة

أحياناَكانبلط.اللغوىبظئهافىغموضمناللفظةهذهي!تنفمانشيجة

!ىياقمتابعةعنلفترةالقارئيبعدقدإسهاباًىاللهوالشرحهذاف!ي!

كما.ا:15الخروجلفقرةثرحهفىذوكويتضحالتفسيرفى.المعثى

الصوابجانبهقدكانوإنآراءمنحوله!ثبروماالنصلغةرشىناقشى

والعددا:اال،وبينفىكماالأَ)فاظلبعضالل!وىيضرحهفىاحياناً

كما،الجانبهذافىاجتهادهمنأبدأيضقصلاذلدأنإلا)1(23:4

لمالألفاظلبعض!مشتقاتاستحداثعلىإلعهلفىمجهوداتهفيرلا

)2(ْإلووتذلكمنذالعبربةدخلتثمعشرالحادىا)قونقيلمعروفةتكن

عليهااعتحدا)ىالمصادرلمعظمتجاضلههوهذافىرشىيعيبوما

سرو-بنمناحمكتاتسوىتفسبرهفىالغةاكعبمنيذكرلمإذ

الأَدواتهىاللغةكتبكانتعصرهحتىأَنهوذصى.لبر!بنودوناس

العربى.اكوالعلىمنسوجةأوعربيةكلهاوكانتالعفسيرفىالا"ولى

لسعديااللغةمثلكتابءلىيحتيمدأَنلابدكانا)وقتذلكفىفالمفسر

بنءروانممتبثم،المفردةلفظةالصبينتفصبركتابةوكذلك،الفيوى

وهؤلاء.غيرهموكثبرونالفامىداودبنيإِبراهيمالأَلفاظجامعو3جناح

فضلهمإغفاليخكنلاوبالتاقالعرفرالفكعنفصلهميمكنلاجميعاً

.متعددةمجالاتوفىعامةبصفةاليهودعلىوتاشيرهم

ا)تفصميرفىاجنبيةلغاتمنلفاظالأَلبعضاستخدامهفىرشى:ثالثأ

الاخرىاللغاتمنلقابلمهبماالألفاظمنالغريبدفرحامنهجمطبقأإلا)يص!

ف!جناحبنومروانالفبوىسعديا"قكليتبعهكانالذىالخهجوهو

t:23عددفى*بم!*!*،ا:الاويينقWayyطةعمم!لفملتفميرهانظر)1(

اللت.قرشىتحررانظر)2(
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الألفاظمعنىعلىللوووفمحاولةفىوالاَراميةالعربيةاللغةإلىاللروء

صجثس!إ!اللفظب،قأصفإذاللجم!ورالنصي!ثرحفالمفسر.ودلالتها

لغةإلمتبالرجوعذلككانولولالسببإليهيجدآنيحاولفإنهعليهم

ااناس!،أذهانفئويوضحهالمعنىيقربمنهاالاقشباسأَنيرىأخرئ

الإيىلاكتالمحهجهوإنمامرواتأوسعدياأَورشىابتداعمنليسالمن!جهذا

ةتيبةابنويهووسععباء!بنالثهعبدالادولىبذرتهوضعا)ذىالتفسبرفى

ابنوعنالمفرداتحتابةفىالأَصفهاقاالراءبذلكبهدطورهالذىوهو

.رشىاكبدورهانتقلومحبمالمنيهذاسعديانفلقتيبةوابنبراس

ذفسهالنصإلىاللجوءأيصاَإتزبرافىرشىمنهجصلاكلحمن:رابماَ

المصد،رأَذا!جدحيثالآخراالبعض!تفسبرفىفقراتهببحضيستعبن

،ببمض!لمجضهال!تابتفسبرصليهيطلقماوهو،التفسبرلهذاالدقيق

يعلمأنعلىللنصرَودراستهتم!نهوساعا-5المنهجهذاإلىر:ىفطنفقد

كلوضعفىذلكبفصهلذءاهـجملة3بك!ورواحدم!انفىيتحدثقدأنه

،ا-رىفقراتفىأطلقتقدا،خ!اممزليدةفؤرات!اكأنكما،آخر

إلم!والمفوخوالناسخ،والمقبدبالمطلقالمسلمينعلماءعنديرتماوهو

القفسير،مراحلأولوهوبالقرآنالقرآنتفمبرتحتيندرجمماذلكسر

العفسبرمثلالا"ضرىالتفسبرألوانمنذ)كبهداستجدماجانبإلى

سبرالتفبمناهجلمجترفلاا)يهـود!لاسفةبمضكانو)ن،وغبرهبالرأى

فىسبينوزاذلكإلىأَشاركما،aفؤببعض4بمضهال!تاببتفسيرسوى

آ03(1)رسالته

...

بعدها.وماrteصوالحياتاللاهوتقرسالة)1(



!ا-لما

تضميره9بالتوواةالتلمودمزجمحاولة

الاخرهعوتناسقاتف!فىَضاكليبلو؟بحيث

ةقد،المختلفةعحمورهـمفىالقديمللعهدالمفسرينسبلاختلزت

القديبمالعهدأَسفارعاحاوتعليقهترجمتهخلالمنالفيوىسعديارأينا

حب-طالسابقةالمرا-لعنتختلفا)تفسيرتاربخفىجديدةمرحلةبدأَقد

إلم!ىفىا)ت!لمفإلىيعمدةلمم،التفسبرفىالحرف!الطبيعىالمن!جاتخذ

4اليسببفقراتصرفمه!انصاظامريحعضيهمماأكشرتحميلهأو

الفقراتهذهوتا!وبل،الظاهرمعناهاعنوتعالىسبحانهادلهلذاتوالتجسيم

واستمرومف!روههـ.المسلصنعلماءينضجهكانبماهذافىصتطئراًمجازياً

المواطنفىيضيمونمنعندخامححةوبصفةاليهودبينسائداَالمنهجهذا

الإسلامية.

بلدانفىسمادقدالررفىعىاوطببا)تنمسبرةيهأينارالذىالوقتوفى

أوروبابىلمدانلىا)يهـودمفسرىكلمظم(ننجد،ا!سلاميةالعربيةالحضارة

اتخذوهالذ!المن!جهوالدراشكانفقد،آخربمنهـجسمسهـونالمسيحية

مجازباروحياًمنهجاًاشبعواقدا)وسطىالححىورفى!فهم،عليهوساروا

)1(والتاريخىواللغوىالنحوىالجانبفقدأهملهذاوءلى،صوفياَأخلاق!ياً

التفسبرفىالاشلوبهذاالىالبلادهذهمفسروالجاولقد.أالففسيرفى

التمسكإِلىثلامضطرينشيرأَخهمإِذ،امامهمقبودأيضعلالانه

اذاخاصةا)شص!ذافهمفىهامأدوشاًخيالهميدبشدبلالنصبحرفية

)1(901..Liber,Mourice, Rashi p
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غيرأنهبمكما،المتقدمةايهوديةاالمروياتفىالضيالهذايؤيدماوجدواما

المعنىاخعيارفىالتفننأو،واللغويةالنحويةالقواعدبمتابمةمقبدين

النمى.سياقمعيتفقالذىالجيد

لدىالعفسيرفىالدراشمنهتجاذبيةكانتفمهماحالآىوعل

فىالحرفىالتفسيرمقابلفىالمسيحيةاوروبابلمدانمقو-يرهافرنسايهه!د

،بةالجاذب3هذعلىالمحافظةفىا)جمودهؤلاءتفننومهما،الإسميةالمجدان

الطبي!ىالتصسيرمحليرلأَنيخكنالتفننمىذاأوالجاذبيةهذد9فايست

و5للجمهورهامهوإِةالمعنىهذاإِبىرازأنإِذ،للنصالأمحملىللمعنىالببط

يتم-يثمفرلأقالا3ولم!و/المهـ!ة،التفسيريةامطيةأمنالاولالهدت

مناللغةقواعدد4تو-ىقكوما،النصسياقبشتابميخه-كأتْعايه

ولذلك.ثرحهالذىالنصفى4المطاوبرةالف!عن4ب!ؤهَأَثناء"!افى

والدراشأ)جثماطمنكليتنازعهكانرشىعصرفهبلالتفسيرن3بلاحظ

%انبا!المفسرينءخدالصدارة.ءانلايشاطحة،صريهىكانحتى

رأىإذالنقطةهذ!عندا)تفسيريةأَعمالهر"تبدأَوقد"الآخرالمن!ج

وأَحسرحد!!ت!فىلا-ا)ب!اطأوالدرا:ر-التفسبرطريفحامنأياًأن

.)1("الاشلوبينهذينبينجالمزدتطبالمقنعالتفسيرأن

القديمللعهدتفسبرهمنكثبرةكلواضعفىريةىأَنمنا)رغموءلى

لاحفالماالاشلوبهذاويقصلا)بممبطالحرفىالتفسيرنحوينحوكان

ذلك،إلمطالإِثأرةنمبقتكهاالنصسياقمنالمستفادالم!فمعيتعارض

نأأَو،ا-يطامعفاهامن-اربأَنيم!نلاالفقرةبى،ئتكثيراًوأعلن

الرغ!على.فىالحرالمعنىملي!فيأَنهإلامدرا"ىبىتمْسيرتصحقدا)فقرة

)1(Shereshevisky, EZRA: The use of preposition and conjuctions in

102..RashisCommentary p
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لديهث!لحمبريةمروياتمنيشويهبماالتملمودكانفقدذلككلمن

برالنسبةوالمدراشبمفا)تلمود،تفسيرهفىبتجاهلهأنيستطعلمدينياَتراثاَ

ربافىجروموخاصةتفسيرهفىوحيوباًأ!ماشاَعنصراً!ونانلرشى

كانةإذاوإيمانه4عؤيدقاسص!سنأسايىأاكفويةالمروياتهذهتكون

وردماب*ضإوتبسواقد-العلمودتجافىءوةفهممننعلمماعاحا-الفراءون

ر:ئمثل)ربافىةلابد،)ا!ا"موآؤوتفاسبره3وضمنوهاأَقوارمنفيه

ويتضح،أحبارهرواهوماالتلمودحعذامنمادتهويستمديستعينآن

بدأ-يثالع!وينلسفرالا"ولىا)فقرةمنذللتورإةتفسبرهفىجلياًذلك

إسراؤيلبىاللهخصلىولماذالأرضامسألةفىإسصقالحبرعناذرتجاتفعمبره

،الأرضهذهاءتصابحولاتهاممنإليهموجهوما،الشعوببينمنبها

ذلكوبىمد.عبادهمنشماءمندذبورئهاملكالأرةردانذلكعلىورده

وماا)تلمودأصحابنظرفى"البدايةثْااكلهةمعنىعرضرفىياخذ

تفسبرهفىشئفيعندذ)كرروبت!،)2(اللفظةلهذدالمعافئمناستخرجود

ا)تلمودفىالمتمثلالغنىاليهودىالادتءلىيععمدإِذ9القديمللةهد

ا!دبهذامنلناكلا!خوذة/يقدمهاالتىالأَف!ارفمعظم...والمدرالفيم

4و!ساوبشتصيتهأَنإِذعملهمنيقلللاهذاوأن،ا)قديمالتقايدى

)1(

)2(

انهمكيفوغيرمامصليحبنصهليهبهوما،jالقراسايمانبنع!منكلتفصيرانظر

الموضوعاتبعضحولتأفيمماكئيرةمائلقالربانيينراء2بعضتفاسيرهمضنواقد

كونة.ابنكذدوانظرالدينية

البث!اططقأذ!بعدفرثمالسلفثرحأأوردفقدا:االتكوينرصىتفسيرانظر

حالةفىأنهاإذالبدايةفىولي!بدايةتعنىوانهابرثيتكلمةمنالمشفادالمعنىعلمرتكزأ

مضافوجودفكرةوفضأنهإذصا؟نبنعلإيىذهبمايخالفذ!فىوهو،إضافة

السمواتخلقبدابةق:يخقوللمحذوفيضيفهارشىبيماذ&سببوعللبعدهامحذوف

رأيه.فىالصوابإلىاتربورضىوالأرض
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الماددهذهيمتطوعلىقدرتهوفى)1(،يقدمهاالنىالمادةفىحبوضوقظهر

.الأضرمعتناسقفىمنهصاعكيبدوبحيثالمفسرالنصمعبتفق،1

ءلىالقاذ،االررالتفس-رمنهجتفسيرهفىساكقدر:ىكانةإِذا

النص!،أوللفقردالعامأمفهه!ماتطاقفى4للفظبثوالطباصرفىاالمعنىإيراد

أفضلهاأنهوبث*رالمناهبم..نخبرهمنأَكثرانمنهحثحذابفض!كان4وأَذ

ر:ىيغلبلمفلماذا!ذلكرافيَ!انإذا.للجماث!يراةناعاًوأَقربا

ءانولماذا؟والمدراشيمالتلمود!بودكل.ننفسهوحررالصحبحإصمماسه

التلمودفىور!عاالعَثيرالقديملا!عهدتقسيرهيضمنأَنءلىيررص

ذلا-ظأني!بالتساؤلهذاءلى4الإجابلناقتضحول!-ى؟والمدراشيم

أمرين:

التلمودةيودمننفسهحررقدر"ىأَتجد!ةرةر)وأنه:لالأا

فىالمى!ذور!تأَساسياَثَتاًرفباأَندذ"ثفمهى،ففاةرفىفىثج!والمدرا

وذقاةتهعاهـ4م!مادرمناًهاكلوكلصدكأاً،نا-بةمناي!ودىاالدينىالف!ر

.رل!ىتفسبرفىأَؤراًلهنصدلاالذىالامر.أخرىناحيةمن

رشىيهدنتكانماذا:وهوالأَولمنكثيرأأَممابدوهو:الثاق

تعمدوهل؟والعدطالقديمللعهد)تفسبرها)تلمودالأَقوتض!ينمن

ثرذدمنرشىرريتص!2لملماذاعلمناامدذطهذالنااتضحفان؟ذ)ككل

.دلقبوا

ى3الخمسةالأَيفاريعتبردائماًكانآالقدللعهدتفسيردفىفرشى

)2!المعوسعمةاوالمثناالمشناف!انت(طتلصردلتفسيردبالنسبةأما،الأَسا!لى

()(102.Sheresheviskey,EZRA: The use of preposition and conje. p

.ليبذ!(ائيلإصتاريغكتابعن28صهاعش)انظر،البراياهاالمو!ةباثمنايقصد)2(
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مادةمنلحيهبحهسلماعلىاعمادهأساسوكان،التفسيرفىالأصلهما

كاذتممةالخصفارفالأ,.)1(لهتتيسرالتىا!تبابعضمنعلمعة

وحدةعندهك3تثونحموءمها،حلمهالقا-يبمالعهدأساءلىىلرشىبالنسبة

تصسيردفىعنهـايحدولم،بهايتمسكرأَيناهطالماآبديةودءومة،واحدة

نظرناؤإذا.!المقدسال!تاببنقدحدبفأيسهلىماالىيلتفتيكنولم

يةتشربطبيضالمحتوئكذاءبيةلةنجدالخمسةالاسفارمحتوئإك

والارامروالعثررهاتالقوانينفلتضمنالأَسفارفهذد،تنظعمةقانونبة

منا)ي!وديةا)حياةأمورتنفماوالتى،اليهوديةالديانةلحيها/تععمدالتى

الخاصةالقواذلينؤفيهااجماعيةأَودينيةكاذتسواءجوانبهاجميع

الضإصةكالصواذلينالاجماءيةالقوا!لينءلىتحعوئكماالدينب4بالامور

?ء

هذه.ذلكوءبروالميراثبالابناءالابوعلاقةوطلاقزواجمنبالاسرة

!ذهققننحميثالمثشافىاواردداالقواؤ-نتلكيكطهاا)-صثوبيةالطبيعة

هناوءن.مقننةتشريعيةادمهِفىوتضعهالأَسفارنصفىوردماالقوافعن

أيضأ!ناوءن-النصوصنحتوب4ممالتفسبرا"+يا!ذهإِلىالاضياجبتحغ

بأَحدد!اينويسفوبوؤقالاثنبنبينيربط(-القديراإفسريستطيع

رضىوةطن،كلعهطفىوا)تناسقا)لترابطيبدوبحيثللاَخر3ذنمسيرعند

اطلاعهوسعةوبقدرته،والتوراةالمثنامنكلبيناايينةال!لاقةلوجود

علىالخمسةللأَسفارتفسبرهفىواعتمدالتفسبرفىبالاَضرمت!ماكلمزج

لانجده2O)الخروتلفقرة3تفسيرةف،والمدراشيمالتلمودفىجاءما

تفسيرهفىيقولدائمارشىكانفقد.28ص11-،انيل(صتاريخ:يبضزئص)1(

ذ!ثبعدثم،احمعهوأ،أماىالمعنىووضح،بنفىفهمتهكذاالتعلمودفقراتبعض

الكتبفىفسروهكذايقولأو.فاقروهأطتذقعيهأطلعت..قديمكتابفىوجدته

.(الصفحةهاشانظر)القديمة

13:71خروج)2(
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4ويقربالمعنىيوضحأنيحاولوإنماففطالألفاظمعنى)ظهارعلىيعتمد

فىرثفاعتمدوقد)1(التلمودعلىجزئياتهتفصي!!فىمعتمدأللفار!ء

زحم!،4السنهورينفىجاءماعلىالفصرةهذهفىالطو-إإفوتمعنىتوضيح

منالهدفأن-أيفآا)تل!سودئالأَدبعلىمعتمدأَ-ليبينشرحهفىيصتمر

.)2(مصرمناِسرإئبلبىخروحيتجعبزةالتذكيرهوا)ئفلينوضع

ةرردماعلىالفقرةلهذهقفسرهفىاعتمدقدر:ىأذمنالرءم.وعلى

من!اءالف!ؤلاء5أنالملاحظمنأَنهإلاايهـودىاوالتشربخالفقهعلماء

سفرفىالواردا)نصحرةيةعكهذاةرارهمفىاعتمدواقدأخرفناحية

بينعصائبو)ش!ن،آيةيدكعكودبت!ا9:يؤولالذى)3(ا)ت-نية

وهوالمجازىالمعنىهوالفقردهذدمنالمنثودالةرضكانوإن.،عينيك

ءصابهاوالاهتداء.يددفى!لينبثىءالإنسانيتمسككمابهاالتمسك

ناةيهشكلاومما.)4!دأدائما4ًعيباآماضها-يهالعلامةالانسانيجهك

أَرادإلاأَنه،الفظرةمناد-فىادالمجازىالمعىهذاليجهـلن3د31ر؟ى

التلمود،أحبمارآةوالكلقالأذرلى%اءمانجينتناْصلاأنلل!ارىءيبينأَن

جنب،إلىجنبأيريصمعهماحل!وإِنراةا)تهِنصفىصبقيا5وردماوبين

لاخر.امنهماكلويفسر

منهوال!رض،ال!اب!ةالفقرةفىالأَمرشرحفىريزفاءتمدوكما

،الضسوجفقرةنمرفىجاءماوبينبينهموفقاًالسنهورينفىجاءماعلى

لقصةتفسيرهعندالتلمودىالما!ثورفىجاءماعلىلمجتمدكذ)كنجده

أربعةلأنهاونظرأالتفلينهى:عينيكبينعصائبولتكن:والمعنى:اظمصةالاْضار)1(

اثنانو!االجبهةعلرفتاثانولحا(اليديقصد)الكتفعلطططوطافوتصيتأقام

المعجزةبتأيهرالميينبينسصوبةيراهامنوان:والمعنى،المصدرنفص)2(.أيفأ

3!اعسلديقالفكر)4(6:8تث)3(.بهاويتحدث
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فيشرح،وتعالىسبحانهاللهلأمرامتثالابابنهالسلامعليهابرالمجمتضحية

2التكوينفقراتريثى Y:ا)تضحيةهذهعننتحدثوالتى2-ا

يعلنلبماللهأنفىالسببمبينأ،الغلمودأحبارشرحعلىذلكفىمعتمداً

حوارحفىالحديثأسهبوإكأا،ا)!بدايةمنذلإِبرا!مإسحقايممصراحة

رءىيوردذبم،هـومنيخبرهأَنقبلبهيضرىالذىبنالاعنإِبراهيم

هرالشيطاقأنيفولجمضهموإِنا)تضحيةهذهسببفىالأَحباررأي

بمضلاعترافاًتضحيةأَيةيقدملم4نفإِبرا!مبى،!اللهاِلىأوعزالذى

اللهأنإلا.()1فيهايجبلمطويلةحيماةبمدابخينا4رزوحيثعليهالله

تأَخرلمابانجهولوا)تضويةإبراصيممناصلبلوب،ئهالزعمهذاعلىيرد

ءَ!

حدوتا)تض!يةب،نالشانمذافىآضلمرأياًرشىبوردكما.ذلكعن

عثهـمنالعالئةفىوهوختنقدبانهإِسحئعلىإِءمماسلافتخاربسبب

الدَهمنهطلب)وب،ئهإسحق4علإفرد.وجلعزاللهلطلبامعئالاعمره

وأَراد،ذلكعنامتنعلما-.الخعانمجردوايس-كلهابنفسهالتضحية

التىالأَجافىيةالاَراءوتلك.بذ!حهإِبراهـيخفأَءروأَبيهيختبرهأَنالله

.التلمودبهايزخرمماتقسيرهفىرشىأ،ردها

مباشريالتضمحيةإِبراهريممنالتهبعللبلملماذا)-وضهحرشىينتقلئم

فلم،اللهمنعر8أَجوهرهافىإشضحيةواا)صدبثمعهيطيلأَنمنبدلأ

،وحيدك،ابنكخذ:لهبقولحيثثالحدبلاطالةمبررهنا!يكن

اليطانبفكرةملحوخلةبصورةتأثرقدعصورهمرعلىاليهودىالدينىالفكرأنيبدو)1(

مناتحانكلوراهالثطانهذاأناليهودلدىالمعمدمنواصغأيوبصفرفىالواردة

نتيتقدوتعالىسبحانهاللهمعوحوارهايوبفىالثيطانأنفكا،الصالحينلعبادهالله

الأحبارأخذكذلك.لتهواصالهصبرهمقدارلمعرفةلهاتحانأنكباتمنأيوباصابما

الذىهوالثطانلأنبابئبالتضحيةاللهلأمرإبراهيماقثالعلوطبقوهاالفكرةنفى

7خر.صىهأىإلىشهااله.ىالفلكلورإلاقربتدوفكرةوتلك.بذلك!!أوعز



-4.4-

الثمانمذائحدثالذىا!واررث!ردويب.إسصف،أحببتهالذى

الصادررالاهذاأوا)وصيةلهذههناتفصبرهفىفرشى11(وإبراهيماللُهيين

كما،البشرعندتعالىالدهلأمرالامتثالمفهوميعمقأنيحاولإبراهمإلى

4بمبادهرحريمثىءكلعلىالقادروهوالثهأَنيبينالوقتنفسفىأنه

بصورة)براصمإك(لقاهقدتعالىاللهأنإلاالامرقسوةمنالرغمعلىإد

الا"نبابىيعةكانتولوحتى،البصثريةباللإيعةلعلمهتدريجيأمخففة

لهذ.رشىفرهالذىا)تفبرهذاومن،البدايرةمنبالامريصاجئهفلم

فىتلهودبةمطدرمناقتب!ستفدالثروحهذهءلأن"يرتضحالفقرة

وتنحوما،،ربا-تبريثفىكمامدراشيئمصادرومن،ب98ورينإلسن!

)12"هجاديةبثروحأحباناَالاستعانةإلىيلجأرلةىفإنالمعنىيتضحوحتى

ذا5ثتهملاحتىبالبشرترفقأأكثربصورةالنصتقديمعلىتعتمد

نررصيناللىبالأبناءبىا)تضحيةا-تهممطاالإنسانءلىبالقسوةالص

أخهاحتىمنهبماب!وراخاصةوت!رجممبهبما!حتفاءعلىالشريعةنشى

يسخفور،رشىنجدوفىذا.الميراثمثلالشرعيةالحقرقبعض!فىميزخمهم

يصورهكيمابا)تدررجءأيهاللهيلقيهبأنإبراكديمإلىالمائمرالأَحدةمن

ا)تله!رد"نعلمهماءلىم!تمداًا)شفسبرفىرلثىأوردهالذىالحوارذاك

.الشانهذافىوالمدراش

المفسرمهمةيف!لمأَنه،الفقرة!ذهر+ىنفسعرفىأيضاًويلاحظ

اتواضسعوااللهلأَواكلرالأمتثالعلىاحضوا،الموعظةتقديموهىالأَولالدينى

لهفقالى،ابناقعنهىابرايمفقالانجك:والمعنى.اليهرينضر:جدولوتمقرأوت)1!

اصبتهيلذى:لهفقالى،!مه!لوحيدا!بنك!ماإنإبراهيمفأجاب،وصيدك.الرب

البداية؟منإ!قاقهيعينألمازاولكن.إمحقلهفقال،الاثينأصب)فىإبراهيمفرد

يقولها.كلمةكلءلىوليكائه،يزهفىعهأو،بهابمائهبهزولا،يفبعهلالكى

(Libor,Ajourice: Bashi .p1140 (T
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لطاءته،6لماًدالمستعدينالاتفياءولئكعندخاصةوبضفة،لهوالخ!صوع

ح،
الاسلوبفىوبراعة،رشىعندل!وى-لى?تنجدهماذلكإلىاضف

علىسثرجمايرثخذ:قولهفىالظلبيةللصيشةإشارتهفىرذلكالأدق

.11(طبصبخةتعنىأنها

الا"زاءتلكوخاصةالخمسةللانسفارتفسبرهفىرشىأننجدوهكذا

هذهكاذتسواءاليهوديةالعقيدةجوهرهستشريعيةنصوصاًتحتو!الثى

عاكاوشرحهتفسيرهبىقدالحماإتينكلتافىمفو،ووصاياأَليامرالنصوص

عماالابتعادعنةادرغير،والمدراشيةالتلمودب"الأقوالمن3لديهتوفرما

وسواءوالوصاياالا"وامرلهذهوآحكاموتقنيقشرحمنالعلمودهذايحعويه

1)تلمود4بيزخرالذىالاشطورىالقصصلبعضمتضمنأالشرحهذاسان

.العامللمحنىطبقاَ!فسهاالمفسرةالفقرةظيهماحسبوذلك،لاأم

ا)تشري!يةللأبرزاءوخاصةر:ىتفسبرز!كثبرةأمثلةعلى)وةوفنويمكل

جاءمايفروحهبضمنآخر:لحعنىأوبا)توراةالتا-ود؟زجحاث-يث

الزاقحكبماستنباطفىاء،دهبتظ+ححيث)2(اللاوبمنةلفقرةتفسيره

ور-ل:":بىقولهالف!رةهذهسثرحإذا)تلهودفىجاءماعلىَوالزانية

قدالنصهذافىاقالزلح!م4استنباطعندفر:ى)3(،000للححغبرامعئناء

تفسبرهرهق،لشانااهذفى25بنرةهدر،91ويفينقدفىجاءماعاىاعتمد

انقلإبراهيماقهيقولحيثطاىأطوبالا،*ليت:والمعنى،جدولوتمقراوت)1(

02:01لاويين)2(.الامتحانلهذاالامالنكًاطلب

باعراةيزقالذى،الصغيراصاء:ورجل:والمعنى،رصىمعْتفح!يرانلمةالاْضار)3(

منعلالعقوبةحمقتوقد،عقدللصغيرليساننعلمونهالصغيرلامرأةاشثناه:رجل

العبدلزوجةاشثناء:صاحبهبزوجةيزقالذى(المحصنالمراةيقصد)رجلبزرجةيزق

ككعقوبةوهكذا:والزانيةالزاقيقتلفإنه.عقدلماليىانأيضأتعلمناونهالغريب

خقأ.الموتعقوبةسوىليستمبهمةالتوراةفىوردت
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عغ.وتِ،العقوبةهذدلاتحق!.نوعلى،الزقعقوبة!معلمناالمعضمن

عندالتلهودفىجاءبماوويفأمرتبطاًارشباطأنفسهر!ىيجدومكذا

وذلكالتلمودىالتفسيرتبمبسذشطعلم"حيثالخمسةللأسفارتفسيره

")1(العشريحبةالؤوانبنك!رضمنأأوصراحةتشمايالخمسةالاشفارهذهلأن

المنا!جورنتةماوإِذا)2(التلمودآسإرآقوالفىوفصلتشرحتالتى

الحياةلظروفتالقانونيةالمافىةلتطويعإنيونالرباستخد!االتىالتفسبرية

القديمالعهدسنالقانونيةغبرئلأجزاءويفرحهـمكل*الجتهـمفانالمعاصرة

4بحربالمفسرويستطيعالعفسبرفىوالض-الالحريةمنكبيربقدرتمتاز

ب!ذامعطباً.الواحدةللفقردإتفسبراتامنعددإًلاقارئلقدمأدتحاملة

أَنطالماالمعافىمنالكثبريمعلذشيانقدبمالعهدبطئت،إرباقاللحبرصورة

قدمماعياطإيا)حبررررسة5أْىروف!،تشريعبةقاذوذبةفؤرة)يستاصؤقرةإ

إلىتفتتتقدالصخرةأنكصات!ىأَخهاءا!123:92آرءفقرةفهمت

.)3("كعبرةبمعاققو-ىقداحدة1)و3أَبضاًالفقركذلك.كعبرة(جزاء

وبينالمفسررشىبينالشديدالارتباطصنيبدو!إلرغموعك

ا)تشري!يةبىالاموريتعلقةيماخاصةوبصفةاتلمودافىالقولمنالماقور

رشىأَنإلا،لليهودالاجمايةالحياةوتنظمالديانةتمسالتىوالقانوذية

مع،البشاطمنهجوهوالتفسيرفىالمفضلمنهجهلينصي!نلمهذامع

التثردمىالتفسبريعطىلافقد،القاعدةهذهعنب-ذماقلإل!كانأَنه

)0122..Liber: Rashi p

اظروجفىبالعينالعينوقانون،02انلروجضرقالعثر!وصايارسىنفسيرانظر)2!

21:232 t Iيمكنفماذاوالا،إخصاطرفىالتطيقليىالهدفبأنذكفىأوردهوما

إجحاتهذاوفىأعمىلاْصغحرنيعليهالحكمطبقلواذالعيناعورالمعتدىكانإذا

35:13للعددهتفيمأيضأوانظر،لهوظلم

Theل!09مه.317( Interpreter Dictiona
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حالا!قىكانفمدهذاومع،()1ريةىعندالفمرةفىالبسمطالحرفىالمعتى

يبدوآيضأذلكأنولواليهودىالقانونيخافابماالنصيفسرأخرى

2الخروجفىالتثريعىللعفسيررفضهفمص5)2(تفعحبرهقشادرأ : 2 r

إسرائبلحكماءفسرهاكماالفقرةلهذههلاخيةتفسيراتهناك:يشول

."لهامناسبغيرالتفبرأنإلا

؟لتوراةإتفسبرها)تلمودتضمبنقىر:ىحرصلماذا

أنهعلمناالعفسيرفىرْىمفهجعنثالحدبعندالسابقةالفصولفى

ءتامضمنأ،ال!ولمنالما"ذورإلىبالرجوعالسلفمنهـجيشتيجكان

الخمسةالأسفارءا-يعةأنكذلكوعلمنا،العوراةلنصوصتفسبرهالما)ثور

تف-رهاعندتحتاج4التشري!باللإيحةعليهايظبادلامعليهلموءى

صحتوىماضمنا)تلمودضمهاتشريعيةأمورمنالأحبارأةرهبماالإلمام

القديمالعهدتف!برهعندالابتعاد4يمكفرشىيكنلمهذاكلوفى،4علإ

بينالمحتوىفىا"لأتفاقلطبيعةنظرأوالمدراثإما)تلمودمحعوبات.ن

.والتلمودالعوراةالنصين

وواعظ،دينحرجا!رشىأنالواضحفه3ت،هذاكلمنالرغموعلى

العلهودإلىال!ودةمن3خوهدفلهكاندينهصا"صولا)لتمسكشدبدرباق

كانالذىالهدفهذا.لذكوهالمناسبةوجدحيئمايذحرهأنعلىوالحرص

!وجهداخلىهـدفالأول:مزدوجهدفالواقعفىهورشىإليهيسعى

بتعلقخارجىهدفوالثافى.المختلفةبىفرقهااليهوديةالطوائفإلىأصلا

ةليه،ي!يسعمونالذىالخارصكاالمجتمعوبينالبهـودبةالطوائفبينبالعلاقة

31:6يينللاو.تفيرنظرا()61:93،22:812!روج.لفيرانظر11(
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اليهودمعلهالا"وروبيةوالدولةرنسافىسيحىمجتمعنعلمماءلىوهو

الهدؤينهذينعنالحديثإجمالويمكن.3مفعلينساهالاوقفات

فيمايلى:

الداخلى:الهدف:لأأَو

تؤمنالتىللي!ودانبةالربالمدرسةأحضانفىوتربىرشىنشأَلقد

ءوسىأَسؤارفىالممثلةبةتوالم!أتوراةاذلكفتسواء،كلهالدينىبالعراث

الجمارامنذلكتبعوماالمع!نافىالممثلةالشنهويةالتوراةأوويرهاالخمسة

المدرسهةل-ىيكنولم.والأ"رشهاليمىالبإبلىالتاص!وديننيونمعاًومنهما

بحمضءالَىبل.:ا)تلمودا)توراةصتأَىشدسيةفىيفكآدقالربانية

وأتحا.ا)توراةقبل4القدسبفىالأولىالمرتبةفىإتلموداجعلطفا)بهود

كتاكأَلتمنأرغماءلىرالا"ورثاليىا-ابلىاألىتلموددنفىجاء!ارشىآمن

،ا،"وىالأَيامفىؤرقسافىي!رفأمالا!ورلف)يهىا)تلمودب،!"يقولمن

ديثهأصمنبمخساًترجملكنهويره)م(ى3ر)بص!حاقىيفلومواحبراوان

.)1("أ-رىتحبفىوجدها!ا

ةرنسام!ف!ءو-ودا1.4ًورشليهىا)تلممودمذاكانسواءحالأىوعلى

موجوفىأكاذلىالبابا)تلمودآنزالمهمموجودءير(ورشىعمربدابةأط

الديانةعمدلرشىبالنسبمةييو!انالتوراةمعاتلمودااهذوأَن.لديه

مال3باذةالدبصثذها!يمانأسستقوممعاا!ذنينوعلى،اليهـودية

بءلالاجتماءبةالمحياةوتنظيمومعاءلاتوهوانينشرائعمنكاتحتو

ويثرجيفسرأنعلىالمثمديدر:ىحرصكانأبضأكصناومنcأبىعادكحا

ثليقاًاًأسلوبذلكسب-لفىريشىوانتهجوالتلمودا)يوراةمنكريضفسه

265ص01-،انيليسراوتسر)ا!
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وديبةفكريةمدارسمنحولهيدوركانبماذلكفىمعأئراَ،متطوراً

أقوالضمنوكما،)لاَخرتفبرهعندمنهماأىعلىاعتادممما"اخرى

ذلكولعل،التلمودمعالعكسي!فعلفصدقللعوراقتفسيرهعندالعلمود

الوقتنفسفىي!تبيماحانأَنهيصتصلاأنهوهـكاأخرىدلالةيحطينا

الذئالترتببالقديمللعهدتف--رهفىيتبعكانبينماوأنه،بالتبادل

انهيبدوإذللتلموداك.محاءنفسطسبحلانجدهإنناة،أسفارهعلعهكأنت

ودراستهمناقشتهبهيشالذئالترتيببحسبلاا!وضوعايختاركان

هذافىوهو)1("ش!زحلأولمعجدبداًموضوءاًيبد"كانيرث

العفصيريةالمدارص!ومنهـ!جب،صلوبكب-رحد)فمت،ثرأيبدوالا!ملوب

تعل!فىالاشلوبنفريخت!جونكازواإذالجاءوقالعصرفىالثرقفى

كانالذىأال!لمةباصخماعأعندهـميسمىكانماوهـوالعلمودوشرح

تإينهصبقالعلمودمنمعينموة"وعودراسة4لمناةشالعامفىمرتانيعضد

.)2(السابقالاجماعنهايةفىوقحديدد

لح.فيجعلىبررصأتعلىوالعلهودالنوراةلنمىر:ىحبودفع

مبنالمعارةالمف!ربناولثكعلىالردبهدفل!لمي!اتفسيرهفىالآخرب،منهما

بانهـ"ىتمسكهتاومن.القرازينطازفةصهمونضضد،المروىللتقلبد

،واحدةوحدةفىيبدوانسجعهماأَنمحاولاببءلىب*ضهماالكعابلعنجيخز

كلاوأن،النحىبرمحتوئبينفارقهناك)-لىوأن،واحدقوديمومة

المنكرينهؤ!ءوأن،وتناسقاتفاقفىبسيرانبحيثل!خَرمكهلمنهما

بالنسبةيكونوالمهؤ،ء4بجاهوماإيمهتعائبذإكالداعينالتلمودقدسبة

الشفوىللمأثورالقراقينإنكارولعل،السوىالطريقيسسلكونلرشى

)1(147..TheJudaic Heritage p

ا!لاءونيم.مدرتانظر)2(
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نبذمقالإسلامفىالثيةبهضبهينادىكانبماشبيهأiاليهودعند

البروتسبانت4ببطالبوما،وحدهالقر3ن"4بجاءماواتباع،النبويةا)سنة

.)11"الأناجيلإلىوالعودةال!اثولي!يةالتقاليدفبذمن

إظهارهـمابهدفتالتفسيرفىوالتلمودالعوراةببقالمزنرة3وأنويبدو

منازرماثتبجةأيخاَر؟ىجاءتقدالدينىمحتوامر!افىتاماتفاؤفى

فىوامقدالإِسلاكىالتفبرأنعاصناماإذا،منهجهفىالإِلصلإءيةارافيَ

إفسرةاالمصادرأَوزقبوصفهاالثريفةالنبويةحاديثالأَعلىمعتمداًبدايته

أَوصىسلم5ِعليهاللُهصلىالرسولآنحتىالقرآقالنصبهجاءلماوأؤ:ب!ا

تربمتلقدذاكْعاحأمؤكداًالوداعحج!فىإِيا!مءخاطبأالمع!ل!ن

."رسولهوسنةاللهصلتاب،أبدابَمْدىذَضِهإواإَن4ِبتمسئ!تهاْإنْماةِيكمْ

ءاجم!ماقاما))تبقالأَساسيتينالركبزذين،!النبويةوالسنةفالكتاب

البشر.؟يماني!تملؤيهماجاءربمابهماوبالإِظانالإِ-لام

فى-اءماببنا)ربهـاءلىالا-لامفىبالأَزرالمفسروناعتمدوكما

عندالدينىمالمفهـوب"مقأَنأَيفًرْىحاول،والحديثال!ربمالقرآن

،اكوراةنمروبينبينهوالربطالتلمودفىجاءءاءلىباعتمادهاليهود

صاء.،وين!روزَالتلمودهذابرؤضونالذينأولثكءلىمنهردهذاوفى

الحجربةالمروياتبءيروذولا،اكوراقبالنصؤقطويتمس!ون،ةلعه

تفسيرهيضمنهكانفماعندهالربطهذاوبظهر.أَهميةفيهاجاءمهم!

القالوحيدةالإسلاميةالفرقةتكناالملمينالثيعةانويبدو.43ص13-الحضارةقصة)1(

تأثروافقد،بهاالأخذعدمإلىودعواالحبريةالمروباتأنكرواعدماالقراءونبهاتأثر

جمانيةأوصعافمنالقديمالعهدفىجاءوماالأجامبعثأنقالواعندطبالمعتزلةكذك

يمقونقأكمكا،المجازصلعلتؤخذانمجبوتعالىجحانهاللهلذاتوتثيهات

القرانة.مؤسلفانالمعاصرالميىىسديابهنادىسامعأيضأذك

)ر!ثى(
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هذهكانتسواءالتمودأحبارأقوالمنمناسبأيجدهط!لتوراةلنص

أَغلبفىمصادرهيذكرأَندون)1(نفسهبهبلوأوب!االأقوال!

الموجودةرشىتفسبرنسخاختلافتفىالىببلنايفسرذلكولعل.الأحيان

إلىواضحةإش!ارةفيهاتوجدالنسخبعضآنذلاحظإذ،أيدينابين

الإيضاراتهذدثلمنيخاوالآخرولجضها،رشىمنهاوتب!الذىالمصدر

النسخامانفسه)رشىالخطيةالنسهخإلىأقربهىربماالأصرةوالنسخة

الأَؤوالوإرجاغبحئهاتمفقدالمصادرإلمىالإشاراتهـذهفيهاتوجدالتى

نجدبل،والمدراشيمالتلمودمنكانتسواءالأَصليةمصادرهاإِلىلحبها

عملمنو)يستالناشرعملمنقبدواء-راضيةجملفىتعليقاتأصاذ%

تثيرإليهارجعتالتىالنسخةنحد)3(العددلفقرةلمسيره!لىريمى .-..2()هـ

الناشرنجدذلكبعدثمالسفرىوهوريةىعندالتفسبرمصدرإلم!آولا

هركماعندهمنملاحظةويبدىالتفسيرسياقيقطعالنصمحققأو

...معهتحدثت(سفرى"فمإلىفما:لوجهوجهأ":فيقولواضح

له"قلت"بقولهفنث!يرهر:ىابتدأَأَزبهدأنههنافيلاحظ)"("إلحيم

ممافيشهـىآنإلىالتفسبرسياقتقطعالطويلةالباحثالناثرملاحظةنحد

.أخرىمرةالسياقبودثميقولأنيريد

؟ا:63وأشا.91:18،15:18،21:17للخروجرصىتفسيرافظر11(

5:12عدد)3(5:21يينللاورءىتفير)2(23والمزمور

معهتكلمت(سفرى)فمإلىفما:لوجهوجهأ:والمعنى،رشىتفميممعالخمسةالاْضار)4(

وإذا،للأناهذكرقدفمإلىفمأانإذ11الثاط"حسبهوالذىايفيرهذاإلىواضطر)

حيثممكنغيروهذا،الييطقفسيرهحدعلحميةفمإلىفمأيكوناي!مركذلثكان

تحدثتفمإلىفمأتفميركيران.رشىهناكوأنظر(3:98عدد)إليهيخدثكب

مجاجةوالاْمر،بوضوحيقولانأرادولبههبالضرورةكذلكليسفمالىوفمأ...معه

الملاحظةفايلاحظ،21..سيناهفىلهقلتوهكذأ.المراةهذ.ليهشأن(الدفإلى

رثى.تفيراتاصربهااعترضالىالطويلة
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هاسمصدراَلليهودبالنشةيعبرالتلمودأنمنذكرتأنسبقوكما

يسعخدمرتىنجدلذلك،التوراقالنمىوتو!يحتقسبرفىالمدرافيمع

الهدفوحدةو)!اروتتابعهاالنصوصتوضيحبعصدوالمدرلضالتلعود

تفسيردفىالمقدس!ال!لتابنصوصاستخدمالآخرالجانبوفىابينها

الصلةوإسجادالربطبيدفَوذلك)1(،المسب-تاتمضمونليدعمللعلصرد

النصين.ثنالمتينة

الخارجى:الهدفَ:ثاصياَ

ينعهونالشرقبلافىنمطاليهودكان%بأنهتاريخياَتالعابمن

ا،"وروبيةالبلدانمضتلففىايهـوداكان،-كماعىواالدبىاتسامحواإلمهـدوءب

كانلماذ-يبةوعقيدتههمومستقبلهمحياخمهمءلىالقلقمنبفعراتيمرون

وأيههوفىىهومامملفىوريبةذوجسمنالمييحيةالمجتمعاتيسود

إلىالمسيحيينعقيدةفىيرجعالتوجسهذامردولعا،الي!وديةإلىينتمى

البالودأَيدى(نراسخأاءتقادأأيفربتالىأجيالهمتواردتهـاقديمةجذور

وأَيخراًأَو،المسثولونوأنهم،السلامعليهالمسيحالسيدصلبوراءكانت

المنافسة؟منا)يمودعنعرفنكلاوهوآخوجانبهذ!إلىأضف،ذلكعن

ا،قفماديةالسيطرةببلفىوخهايسل!اكى4الم!وجىوالعلرقالاقعصافىية

الاقتصاديةالأَحؤاثهذهج!لالذىالأءر،ويهاي!جثمونالىالبلادفى

لبعفي!بشيضأيهودىهوماحلفأصح"الصدورفىذتاءملوالدينية

يحيونالم!فاضذا)يهـودلبمضبغيفأمسيرىهوكلاوحل،صي!-تالم!

وآدابههمولغتهماليهودملاكلحوبدت...عزلعهماليهودعاىيعيبون

كريبةالمسيحيينأعينفىكياهذهبدت،وشعائرهم،وأطعمت!

)1(41..Rashiand the chistain Scholar p
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مستهطعامأ!لواب!أنلليهودئبيحاليهوديةالشريعةتكنولم-..كريهة

.)ا!،يهوديةغيريد

الوسطىإلةصورفىالمسيحيةأوروبافىغوةاليهوداضطهادو!ن

موطنمنايبهأصااختلنهتوإِنمامنتظمةبصورةاو،قا:تبئظابميسيرلا

الأضطهادبيز،تارةيتأَشجحألمنوالورذعلىالوضعواستمر.آخرإِلى

إلىالدعوةكانتوإن،واللينا)لمتسامحبيناخرىوتارةوالعنف

فىاخالبةاالس!مة5ىالنصرانيةإِلىا)تحولعلىاليهودوإجبارالاضطهاد

ا،"ولىاصليبيةاالحربالىالثاتارباتالبابادعىفلما.الوسطىامصورا

ههىا!صيراواءتقد،الراحةن5فيىءالمسيحبينبمضأحىس5901عام

اوروباف!العهودمناولايخخلكلساب،!لهممفتوحةدعوة4بمثابىذلكأن

يغاجاوالاحتئواذلكاورشليملت!سيرالمقدسةلحرحهميخرجواأنقبل

أنهالصليبيةالحملةقالْداليويوقاجودفرىوأَعاكأ،الخلفمننجكسة

واشئعلمت،حياَمنهمواحداًيتركوانا)-،ودمنالمسيحلدماءأو!سيث،ر

هذد!التوالأَمرأصبححتى،ا)يهودضدالمسيحيينعندالحقدنيران

.ا)يهوددؤلاءإلىأصلاموجهةالحملة

هاماًفىورأفرنسالعبتاليهـودمنالأنتقامبغبومالملبدابجوهذاوئ

اشعلتالتئالأ"؟لىاسرارةا%رجتفحنها،الصليبيةالحملةهذهفى

العس!ريةالفرقءنقد!بأيرالحهلمةأمدتقدأنهاكما،كلهالغرب

،وصمببر،تريفرزفىايهـوديةاالمجتممحاتعلىنجفسهالشعبوألقىإ

21(1(المسيحيةإِلىلا)تحيِرفضمنحلوقتلواوكلون،وكلينز،وورمس

فىالأُّولى4بالصليبالحربفببت؟)ولفدالضاريةإلحملةهذهوعمت

28عى1،-الحضارةقصة)1(

)1(66..Liber:Rashi p



-946-

إلىالتحولإلىبحضهمواضطراليهـودمنالعديدواضطهادشثشيت

القعل.منللنجاةطلباًوذلك)1(!سزاًاليهوديةواعتناق،علناًالمسيحية

ايهوفىاهـؤلاآعناقعلىالمسلطةالب؟ئتتلكنجفسهوثاهدرشىعا"ش

بشدةخوتفاعل،أجلهممنوالالمبالأَسىوأَحس،كثيرة.واطنفى

ف!إِخوانهعنا)تخفيفسبيلفىمابد،رقامأَنهويبدو.الأَحداثهذه

بفثلتنبؤهحولشعبيةأَساطيرمنحولهأثبماذلكعلىيدلالمقيدة

ا)صايبيةالحملةقائدرى"جودةأنالاشطورةهذهوتقول،الحملةهذه

3)وعندما،المقدسبيتإلم!حملتهنعيجةعنلها-تنارلصىاصفدعى"

غضبمنخوفاًريهىويختنى،إِ)-"ملإيالكلال!ائدْذهبرلشىيأْت

الصايبىالقائدنواياحسنالىاطمأنأنبدالايظهرولم،الصليبى

ويطلب،ريثىعلىتفاصيلهابكلكالاخطتهالصلبيالقائدودقص

المدينةعلىقرىجودحكمانإِلاأَحليدانصراأَنقائلارشىويرد،رأْيه

بتاصلآنبعدهايحدثثمآيامثلازةمنآكثريدوملنالمقدسه

وغضب.الفرسانمنوزلأثةجنودهمنقلةمعجودفرىويعود،ججثه

نبوءقكتتحققلمإِذااليهودىأيهااحذر:فائا،النبوءةلهذهفرىجود

و)جسرسانفأَربعةومعىعدت)وحتئشبرلمث؟مصبرمصيركفالمإت

نأه!واحدشىءعداةيما،تفاصيلهـ!ب!لرشئشبوءةوتحققت.ثلاثة

يصبأَنا)يهودوجموعرشىوتوؤح،فرسانهمنأربمةومعهعادالقائد

سقطأَنالمدينةدخولهعندحدتولكن،واليهودرشىعلىغضبهالقائد

يقتف-وهنارشىتنبأَكمحاثلاز"وتبقىفماتالفرهانأحدعلىحجر

اقائ!ايقومالجميعيتوقعماغيروعلى...هـشىبصدقالصليبىالقائد

)1(914..TheJudaic Heritage p
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نفسفىر!ثىماتإذيتملمهذاأنإلا،عدرهاعترافاَرشىبزيارة

ذإ،الحقيقةمعواختلطالخيالفيهالعبأسطورةوتلك)1(،الوقت

موتقبلالقدسفىماتبليعدلمادصليبىالقاسدأنيؤكدالتاريخأن

الذعرمدئءلىتدلأنماثءءلىدلتإنوحهئ،سنواتبخمسرشى

هذهءنمف!روهمعاقاهماومدى،الفترةهذهفىالعهودةليهعاشالذى

هذاواليهودعلىيخففأَنجهدهقدرر:ىوحاول،الاحداث

الذينا)يهـودحأوالمسيحبينمعسواءالتسامحإلىودءئ،الاضطهاد

وأعلنطواعيةذلكفعلواما!خمهم،اليهوديةعنالتحولعلىأجبروا

...المسيحيةاعتنقواالذينهؤلاءيفلأنالعهودىالمجتمععلىأن"

،)1(أحاسيسهميمسباأحدلهمجترضلاوأَنصفوفهبينبهميرحبوأن

بمايوخذواأنب-بولا،عليهأرغمواةيمالهمذنبلاإذمعتقداضهمأو

غبرهم.إلبهاضطرهم

وإلى،ىشىعصرفىلليهودوالاجتماعئالسيا!ىالجانبكانذلك

إتفاسيراتاكفىرشىأحسهوعقائدىف!رىجانبهناككانهذاجانب

المسيريونبهاعومكاناىاالتفاسبرهذه.القديمالسدلنصوصالمسجح!

كافواولذلك،الم!ميحىالدينىالمفهومو)تعبق،المسيحيةالضيدةلخدمة

تنبئكإثارات،التوراشيةالنصوصفىالواردةالإشاراتيست!حدمون

معرفتهعدممنالركمعلىالتفاسيرهذهسج!لرشىيكنولم،المسيح

يكنولم،التفسيرفىالمسيحبونيستخدمهاكانالتىباللاذينية!دم

أَنيوضح"فقطوإنما،المسيحبينهؤلاءعلىالهجومإلىيلجأرشى

!!1صالمصدرنفى)1(

)21915..TheJudaic Heritage p
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وتطببق،تمامأمخظفمعنىله!الأغوانهاالمسيحيةتخدشهاايىفترةأية

.)1(1(كلختلف

جنباًا)ي!ودةيهايهيضكانالتىا)وزيقالقربحالةأنضكولا

معهميقيمأنمنم!نعهقدريهىموطنترويزفىحبينالمبمعجنبإلى

العهدنصوصإلم!ينطرونكيفمنهموعرف،ومناقشاتمحاورات

خاصةوبصفة،تفاسيرههتسودالتىوالاتجاهات،تحعويهوماالقديم

مثللصالحهبميستغلوخهاإلشلماراتتحتوىاىاالنصوصلعلكتفاسبرهم

السافىسة:الفؤرةفىيقولحيث"ضهاتامعاا!صحاحفىوأشعياالمزاصر

ففبد"...كتفهعلىالرياسةوت!ونانجاَونعطىولدلنايولدلانه9

عليهالمسبحموادعنإعلانأنهعلىالنصهذاالمسيحيةمفسرواشرح

الوقتنف!فىيهاجمهولاا)تفسبربهذايسلملافإِنهر:ىأَما)2("السلام

ارةالإ!ف!ذهأنيعلنوإِنما)3!العلهودأحبارعنجاءماخيشفقأَنهمع

سيصبحالذىالحزةالطفللمولدتامميدسوىلي!ت!الفقرةفىالولدإلم!

رشىءلىالصعبمنيكنفلم)"("المشهورينا)يهودحكاممنواحداَ

عرففقد،وتفاسيرشىروحمنيض!وهـا،ما،المسيحيةالهقائ!ءلىالرد

المسبحيةكحالحفىتشؤاتالىالمزاهـرمفىونغبرتقدالكنبة(نجيدأ

زمناءلاناىإِبالإِشارةالمزابرهذهشرحإِلىاليهـودالمفسروناضطرمما

يتعرضوالاحتىتاريخيةأَحداثإلىدلالاتأخهاءلىوفسرو!االخالاص

تفسيراًللمزاميرتفسيرهيشرولذلك،الاتجاههذارشىتبعوقد،للنقد

)1(911..Liber:Rashi p

(Rashiand the Christian Scholar .p.55 (r

.للخلاصينتظرونهيلذىالمخلصالمغ،بالمغفاالحاخامونيقصد)3(

()455..ianScholar pRashi!لأ and the Chr
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علىالفقرةهذهأحبارذايطبق":مثلافيقول،العلميةالوجهةمنمرضعبأ

الأفضلمننمجدالمسيحيمينينالطائفعلىنردلكىولكن،المخلمىالمسيح

.)1(!داودعلىتطبيقهـا

ب!لالكبيروالإلمامالتامالتفاعكعلىيدلمثلأقو!أنويبدو

89:8للمزموروقف!برهثرحهفىبتمثلامورمنريثىبيئةفىيجرىما

بقوله:بهموتندرهلليهـودالمفسرتحدىالمسيحىتفسيرهؤطيبدووالذى

هل،حرفثيفهمونهالأتنا)يهـودو)تسأَل،بالأَيادىالأَنهارفاتصفق"

الإِن!اريةالأَسئلةهذهفىويستمر...أ!واتللاضهاروهل،أيادىللانهار

الذينالأنبباءأَوالقد!مونهمالأنهارآنيحلنأنإكالمفسريصلأَنإلى

اطدعقوضحالتىالأمفاةهذهمنالعديدوهناك)2("المسبحمقدميذيعون

فىذلرثإلىوإثارتهالمسيحية؟الثفافةالصكرمنحولهيدورماعلىرثطا

مينيم.عليهمويطلقالمسيحربينالمفرينالىيشبروكان،)3(تفايىيره

وخطر،المسيحيةالتفابرتجاهرشىمنالحساسيةهذهأَضفنافازا

عنارتدمنمنهمأَنرضاصةبهاتاقرهممنوالخوفاليهودبينتسربها

الباحعينجعلمما،طواعةأَوحرهاًسواءالمسيريةواعتفقحهوفىيضه

فىبءمسث!ونكانواالذينالبهوديحيىأنأرادقدرشىأَن"يقررون

إذا)4("الكنيسةرجاليقد.هاالتىالعفاسيرضدويحصنهم،عصره

)1(012-911..hipp!كبLiber: R

)2(5.Shereshevi3ky, EZRA: Rashi' s and christian Interpretation. p

0791.Julyصأ*(..R.Vol".".

52:13،53:21وأشيا،21:2والمزمور،الامنالمزمورتفيرهانظر(3)

هذهفىالإضارةإرجاعفىالميجونيختلفكانوكيفالقديمالعهدفقراتمنوغيرها

بهايقصدكانفاالإسارةوأنالمسيحيونبهيفرلماطفأاللامعليهالم!يحإلىالفقرات

.(53صالميحيينوالمنهسرونرثىانظر)وستقبلهاافيإص

)9(2..Shereshevisky,: Rashi' s and Christian interpretation p
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اضطهادنحوعاممسيحىاتجاهمنمسقاَيحدثكان!اإلىذلكأضفنا

اخرفأسبمابعلىعلاوةالمسبحمفلفىالمتمبونآنهممنهمظنأاليهود

مما!جمعناإذاوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياصيةالعممرظروفاملتها

جنسهأبناءيجنبانجهدهبذلقدى8رانالقولأمكنالعواءلهذه

،المف!شالعالبماسلوبهوذلكفى4اسلوبوكان.كثبرةن!باتوفىينه

بمنهشعرلأنه،المسيحىالدينرجاليخاطبالذىالدينرجلاسلوب

بهيقولكانتجاولعلمه،الطائفةبقيةإِقناعمنتمكنفقد!ولاءأقنعإذا

!في--لشارأوي!تبماكلعلىالاطلاعمنعصرهفىالمسيحيةكلفكرو

.لجزجفاخذ،هاتبعهالذىالاشلوبنفسإِلىلجأَفقد،القديمالركد

،بالتوراةالمسيحبينإيخانجيدأيعلمفهوتفسيرهفىوا)تلمودالتوراةبين

فىط!نأةوالمنفيهجاءهـانيهتبرهِكانواإِذ،التلهودمنوموقفهم

هذدازالهءلىلعملهـيةىثخذ،السلاَمعلمةبالم!-"ولثدددعثمدكم

ا)ي!ودءلاقةاتحسبئمساولةفىثا)تلمصودتجاهالمسيحيةالحساسية

الاتجاهاتوتجنب،يئالمسيحب"حالتفاهيمبلوةتح،بجيرانهم

الذينهؤلأءعا!واعترضشىءأىفىلافطرفحارهأكانولقد،المعادية

(.0)أأتعصبهبممغالاتهمبحببكثبردوداًووق!مدد"أَنفسهمعلىفرضوا

هذاف!واعتماده،القديمللعهدرشىتفبربأَنانقوليمكنهناوهن

ئمالمدرايفمنأَو،ا)شلمودأَ-بارهـئالسافالأقوِمنالماذورعلىالعفبر

إياهامازجاً،إ)يهاالإِ!فارةأولتفاسبرهالأَقوالهذهوتضمين،المختلفة

وبما،ندرةيماإلاإضمونا؟المحتوىفىتفرقةدون،العوراتيةبىالنصوص

وراءكانوكلاالنصينبينالمزجحعذا.4بيتميزالذىالمنهـجمعيتفق

!1(016..TheJudaic Heritage p
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يبرزالمزجحعذا،ذلكوراءمنتحضيقهاالىرثىبحىأهدافمنذلت

:با!ؤ؟وذجملهاتفسيرهمنإدوا!طايمكنعامةملاكلحلنا

كمايدلوا)خوراةا)تإمو-بينمزجمنرثىبهقاممماإن:أولأ

وإنالمتوارثوالتراثانشصءلىريهىجانبمنشديد-رحرعنذعرت

النصين،محتوىبينتناقضرلاوأنه،-:بإِلىجنبأمنه!اكليظل

يؤمنونو!،ا)تراثقيمةينكرونالذبنأولثكعلىمقنعردذلكوفى

ومعالجتهابحثهالايهودبققدقضيةتلكأنمنارغماعلى،يحتويهبخا

يخ!تلمفمعالرتهافىريةىاقبعهالذىالاشلوبأَنإلا،لبكثبررلثىقبل

إلاضتلافواتنافسرامظهرتاخذماغالبأكافتألتىالسابقةالاساليبعن

فهو،رشىمميزاتمنميزةوتلك.والقرائينافيينالربفرالتىيهودبين

ومفتياًثجاتوناَيهتروفلسطينالعراق/!مدار!عنبعده3تالرغمعلى

لسعديااستمراراًونعتبرهوالم!ان*الزمانفىقفزةتح!دثأزيمكنومنا

يؤمنونالأ!إنواالذبنالقرائينلمعاصريهفعإ!كردفسعدياcالضبوى

رشىوجاء.لا-وراةتافاسعررثناياثووضعهداتامواعنتفع3قدبا)تلمود

كذإكورنجا،العادئالمتدينعلىصعبوحدهالتلمودآَنوأَدركبعده

قارئهنفسفىيستقرحتىا)تبص!بطمعبيخهماالمزجفحاولالقديمالعهد

الشفوية.والشريحة،المكتوبةالشريعةبينتاماًاتفاقأهناكآْنالمؤمن

ورر،التلمودؤيهااستخدماىاالكثيردصالنسفىأنه:ثانياً

المسيحيةالتفاسيرفىجاءماءلى4فباساافتعالأعادفهادئباسلوبفبها

وعلى،الممبحالسيدمولدإِلىتشسردلائلالمع!ايحبوناعخبرهاإثاراتمن

المسيحيةا)بلادف!قاطبةاليهـ؟ديةوالتلوائفرشى4بسئمعركانمماالرغم

دفعالذىالأمر،الصليبيةالحروبفى.ذروتهبعواض!طهادظلممن
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وأالتعذببمنهرباَأوكرهاَإمايهوديتهمعنالارتدادالىالبهودببعض

الدينىالتراثعنالدفاعإلىرثىهدتةقدذلكمملرضم،الاضمطهافى

ءذأمزجطريقعنوذلكاتهاماتمنالمسيحيونإليهوجههومااليهودى

تصدىأنذلكإلىأضف.أيضأالمسيحبونجمهايؤمنالتىبالتوراقالتراث

يكنلمأولارشىأنبوضحمؤثرأيعطيناالمسيحيةالتفاسيرلمدهرفى

ضارجكانتولوحتىلهالمعاصرةوالثقاةيةريةالف!التباراتعنبهيدأ

منب،ضلتتعلق))تفاسيرتلككانتفما،ا)يهودىالدينىالف!ر!نطاق

انل!-4ي!رفكانوأَنهلابدرشىأنولْانيأ4ألييوديةاالديانةأصول

!تالرءمءلىسطىالهِالعصورفىالمسيحيةالعفاشرلغةكانتاىااللاتينية

فيها.سث!اثالأَةلءلىاواللغةلمهـذهنج!رولتهيتر!تلاابرإحثينبعضان

فىمنهجهعنيختلفقدللتوراةإلتفسيرافىرشىمنهجإن:ؤالثاَ

كماأنهالنصينليلاتفسبرهفىالواضحةالسصةوأن،اتلموداتفسير

فىا)توراةبستخدمكانكذ)!،ا)توراةتفسبرفىا!لتلهوديستخدمكان

اصتخدامهأنإِذالغصينلاستخدامالدافعفىالفارقمعللتلمودتفسيره

قواق-تمنالنمريحتويهبمامعظمهف!مقيداًاسعخداماًيشبرللتلمود

ذلك:إطإا-ورال!االنصل!حاجةاستخدامهاإلىمضطراًنفسهوجدويفرائع

شيثالعورافاالنصفىللتصرفال!افيةالرريةيمعالمثيكنلبمأَنهكما

مسا-لىيروزولاا)يهودجميع:ولدىلديهقدسبتهولهاللهكلاميعشبره

المختلفةا)تلموديةالمداكأسنتاجفهوا)تلمودأَما،منهبسيطةجزئيةولو

فىيمبحرشمعرلهـافهـووفىذاوفلسطينبإبلمدارسفىممعلةالشرقق

فىبتاًلسانأءانتاكأاالاَراميةبأللغةا)نصكان!إذومراجتهتنقيحه

النص)جدايةللخطقصلامماتأوالمنطقعلاماتورناكت!نولم،اوقتاهذا
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العاداتمن-رالكثانكما،ممبير.حدإلىغامضةاللهةوكانتة4فهايتاو

عليقغلبانر؟فاستطاعرقد)1(لمامنسيةاصبضتقدالمدونةوالأراء

النسا،آْ%علاءوإِلى،الخاطخةالقراءاتإلىأشارإذ،الصعابهذد

ناإِلى،المخعلفةالنسخبينوقارن،ادإِضافةواالحذفمواطنعلىوتعرذت

دقة،فىلفظةكلشرحمفابدأ9وعندئذصحبحةنسخ!لديهاكتملت

ووضع،،محععودتهادرجةحسبللأف!اراًمرتب4النهابفى4الناقمفملخصأ

قدوش!وكلاتتحماؤعرردبل.ا)تناوضفييايظهرالتىللمواضعحلولأ

فىؤالفاشهذاا-اءلينامنكثبرلاحظو)قد)2("القارئمنتوقعي

،اتلمودوااتوراةاسقل!لتفسبرهرثى4بعالجارذ!-رىالتفالأشلوب

ا)تلمودمنلكلرثةىتفاسيرفئالمدققإِن/أبقو"3اثذاإكوأشاروا

عنو)ةتهأساوب"ف!ب-تافللتوراةرثىتفسيرأنبرح!ظوالتوراة

المشنا،اسلوبمن4آسلوبفىقريبالتوراةةتفسبر،لاتلمودتمسبره

.)3("نفسهاتاصودااسلوب4اضلوبفىبثبهللتلمودوتفسبرد

التوراة-النصبنل!ل!رشىاتف!يروالدراسةانفظروبتدقبق:رابعاً

للتفصترينعؤارنتالبمعندا-ا.حثينامنكثبرأَبدادماعلىوبناءاً،.-والتلمود

تفسيرهفىعنهللتلمودتفسيرهفىوانظا،ةاًحربةأَكثركانريثىأنمن

:هامفبنظاهرق-نأ:اتتضحعندئذ()"للتوراة

)1(158..TheJudaic Heritage p

(Y)09المصدرنفى

(r)72ص11-،انيإصتاريخ:يحبتىزثف

كلهالوراةنصانيدرككانرصىأنمنإليهتوصلواالذىالاستاجعلنجاءوذلك)4(

يعرفكانوأنه،بذلكالقولبمجردالسماححىأو،والتديلالتييرلحيهيجوزلااللهكلام

تعديلاتاواتمنْخييراصريراهماباصرا.يمحفهوولذلثالثروتحمناقلمودان

نصه.فى
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،
التلمودلنصمعالجتهفىبتحررهرشىأذوهى:الاولىالظاهرة

،القراءةفىإ-ط!واا"لصوابوبناذ،لفنصا"تنقبجمنعايهأقدموما

ا)ىالأمورإمنلك*ءيرإلىللنسا!أضعلاءمنهفاكون3بةدصاوإظهار

النص!ذاقديصيةضمناُينفىإنما!القديبمالعهدلنصتف!برهفىبهايقملم

التوراةمعواح!ةمنزلةف!زضعهعصورهامرعلىاليهودأجباكظاصالتى

بذ)كيهدمؤإِنهرشىأما،اتوراةاقبلالتلمودمفزلةجعلا)جضانبل

اقالتورالنصءلىالمحافظةفىوبتشددبحاةظنجدهفببخما،النظريةتاك

ءمورهوأن،نقدأوتجربحبى،ىبسم!حولاوهب-تهبصورتهرصلهكح!ا

ازطلمقتويدداكلتدتقدزجدد)1(بةبرك!ا)6االنصفىهكماولفظه

التءلى.4بؤفى!جمطعنافىبتودذاذ)اثسيفماءاىالتلهودنصفىتعهل

ءوقفهـ3فىالمسلمينؤ!هاءاتب*4ءات،درطار4أَز:الثا!-ة3الظاكرر

جب-روق4يسوتضر4وتبويبجى!4وفى،3اوومرتري!اكثالحدبصق

بمضىيمإِضراوبعفالأَحادبثإب!ادو.تعدبل!،أَووتجريحهمادالر؟

.المحدذون4بقاءما3ضنراىإب*ضها2-افإوالأَحاديثابمضورفعالروا-

ا-تصماشدفىالأَذدلىلى4مدريىمنا)فاءىإس!قإ)ديهسبقهقد%ؤراكوهذا

النص.وتبوببائدازاالمبادلأتمنوقتتمبته.لاتله؟

،+*

بىرلتالىألواحللفظة.تفسيرعندالاقالابمنالأولالفصلفىا!غةمنرثىموقفانظر)1(

الدورتين.هاتينفىرشىوراىالكتابةفىبصورتهالثيمانصفى



/لمجضكتأرمث،-

وبعدهقبلهاليهودالمفمصرينلمناهجبالنسبةرشىتفسير

رةمحأ:-صلالتفسير

منلكلتزاسيرمنتركهمماالي!ودىالديىالزكرسدانرةفأثرى

أخرىديت!يةمصتقات.!ترء4ماجانبإلى،وارتلمودالقديمالعهد

ولوأورو؟ود3لدىخاسصةوبصفةالمبدانهـذافىكببرأةراءأملأت

النؤوءلى،فىأؤرمنر!ءبماءدئا)خف-ربةعمالالاًمنعهلأىةيس

آخرعملالمجال!ذافىهناكفلبس،اللاحزةالأَحيال.خهاسفقادتوما

منيرفعظاولم،وهسب:منءلىاء!مادهيعببهرلا،رضى4بقابممايضاهـكأ

ىامةوبصقة.لمناهحهميرهوتصوالأساليبهبموتجدبدهعليهمتزوقهث،نه

زاويتين:منبتجإنماسلماءلمهليأتقيماعملأىتقييمفإن

الىإبقين.السلفلأعماقبالنسبةوم!انتهالعصلهذامنهصة:الا"ولى

به.اللاحقةوالأجيالمعاصريهفىأثرمنأح!دثهومابخ!انتهالمانية

لوجدنا،ا)تفبريةرشىأعمالعلىذلكنطبقأنأردناماوإذا

سبقفتهد،يفصىأنكادقراثأأحيا،المن!جفىمعكاملعهلأمامأنفسنا

وتابث،اليهودفبهايقيمبلادفىوانتشاره،الإسلامحضارةأنذكوواأن

أَنإلىالب!ودهؤلاءأذهان4نبقدالمسلمينمعجنبإلىجنباَاليهودهؤلاء

وتزسيراَشرحاَالكريمالقرقبدراسة!الأهتمامفىالمسمميننهجينتهجوا

ونشط،4أسلوبوبلاغة11،دفياهلمحفوصقاًوو،للأحكاماستنباطاًو،:لغة

-كهبرفضاءونالقمواستطاع،ما-وظاَنشاطاَالدينىالميدانهذافىالمهود
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الشرحدا!لرةيوصعواأنمنزلأنهظنواالذىالنصعلىواعماوومللعلمود

كانواوإنالعلمودمحتوياتعنوالبعدللاسعقلألمحاولةفىوالعفسبر

.ضهمواشتهر)1(تفحير!مفىالعلمودىالأَثرمنا)تخلمىيستطعوالم

(ايىلافىىالثاستالقرن)داودبنعنانأمعالكثبرونالمجالهذافى

مماويرر!معلىبنويافثمصملعحبنوسهلالتاسعالقرنفىوالنهاوندى

عامة.سصفةالدينيةورالا"فىواضرةآراءلهمكانت

تبذلينابالربذر!ةوهم،القرائينمناهضواكانالاَخرالجانبوفى

وهذللثفىسلاحهـموكان،القوائيننشاطورقفلمقاومةتستطيخماكل

الديف-"راساخهمبىإوا،رتقاء،آراشهمودحض،عليهبمالردمنالإِكتار

منبرزوامنأث،ر.نوكان.ال!راءون4بىي!رمكانعماترتفعحتى

از*شاءلىواضعاكاريضلِهشيرهإذىوا،الفبوىسعيدسعدياالربانبمن

المختلفةاب"وديةاللمدارسإؤسسوا،العربلليهودوالف!رىالعلمى

فىيهوقربنشاتهبفضلءلمهوذ)لش،ويررهاوالفلسفةوا)تفسيواللغةفى

حهاالشدي!وتأَذره،والثقافةبالعلومالمزدهرةا&!حة4الإِسسالسليئة

وتبة4ذكرهكلرماعلىفيهالوالمش!اللغةفىأَوالعفسيرفىمنهجهفىسواء

سععديامنهجعلىحنهنىبنئبلصمهِسارفقد"انبينالربصنكئيرذلكفى

حاولاتهمنالرغمعلىذرجماتهفى)2(حرفيةمنهآكثريعدكانوإن

؟-زماأَ!موكان."!)13حلمانهعلىالملاكمعيحقوبصراعتفسير

تلمودية،2را،بعضأفرحوتفينه،اليهوينلسفرالقراقص!؟نبنعلتفيرانظر)1(

مدرسقمعحدثكاالتفسيرقايلعوديةالمدارسبيناخلافمنكانامإلىواشارة

مرحيين.علأمواحدةمرةوالأرضالسعواتخلققداللهكانإذاماحولوثاىهليل

لجوثهمنالركمعلاليثاطكلنهجالت!كشديدكانضنىبنحموئيلأنهناالمؤلفيقصد)2(

المجازبة.ايفايرالى

.الأولابلزءواكمانأيضأوانظر9!!صالمفرالقاموس)3(
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فىإجث!اطامنهجتنهـجكانتأكاالوقتذلكقالعفسيريةالمدرسةهنره

البسبطمعناهاحسبألفاظهبث!رحالنعى0تقديمعلىيقوموالذىالتفسير

ومواعاةللنص!العامالسياقبمفهوموارشباطهاالفقرةسمونامةإكفالعدممع

لذاتوالتجسيمبالتشبيهتععرضالتىالفقراتفىظاهرهعنالمعنىصرف

هـذهكانتكما،المسلمينبمفسرىذلكفىمتاثرة،وتعالىسبصنهالدُه

السابضين.ال!لمفأقوالمنالمأقورعلىتعتمدسلفيةالمدرسة

فيهلماوسبناَولغة.وتفسيراًشرحأبالنصاهتمتوإتالمدرسةهذه

يؤومكانكلهذلكئمنهجاًأَنإلاعامةوانينوق،شرعيةأحكاممرط

فعاى.الاخرىالدينيةالا"مورمنيشتويهوما،النصلغةبينالفصلعلى

أَفضلعنتعتبرالقديمالعهدلأَسفارالفبوىسعدياترجمةأنمنالرغم

منويلاحظه4بيشعركانمماالرغموءلى،للنصالعفسيريةاترجماتا

هذهتفاسبرهمنأَيايضمنلبمذلكمعأَنهإلا،فيهكعبرةلغوبةمشاحا!

الدينىالتافسيرعنبهيداَمستقلالغوياًعملالهاوأفردالمثاكلهذهمنشيئأ

العربيةباللغةبمقارنتهاوشرحهاالمفردةلفظةالسبعينتفسيرعليهأطلق

الل!ءفقهعلمميدانفىالا4ولىالابضةواضعبذلكفاعتبر،رالآرامية

كانواالتفسيريةالجاءونيممدرسةوعلماءسعديافإنحالأيةوعلى.المقارن

عنبجداَ،النصفىوال!ثرعيةالدبنيةالمسائلعلىبركيزهميتميزون

قلتميزكمامسعقلةأعمالفىتعالجماغالبأكانتالتىالل!ويةالمشاكل

السفرلمحتوىتبعاَتقصرأَوتطولمقدماتبوجودأيضاَالمدرسةهذه

قدم)ذ،القديمالعهدلأسفارسعدباترجمةفىذلكيشضحكماومضمونه

منه،والهدفالسفرمضمونر؟ينمنهجهفيهاشوحبمقدمةسفرلكل

،51ومحتوالقديمبالعهداتعريفابهايقصدكاذنالمقدماتهذهولعل
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الذينالمساصينرخاصةالاخرئالشهوبمنلغيرهموإنماأَنفسهملليهودلا

بينهم.سشمون

أفويقياشطلمنكل.فىذلكبعدالعفسعريةالمدارستتبعنافإذا

ض!ائبأالثرقفىءدارسهاوغلقالجاءونيممدرسةضعفجدخاصةوأَسبافيا

مهجأ:+ثقدالأندلسفىالدينىالعفسيرأننجد،مرودية3801عام

فىيرصونهؤلاء!نفيينما،الجاءونيممدرسةعليهكانتعمايختلف

ويةالنحالمسائلعنبعيداَوالفقهيةالدينيةالنوا-ىعلىتفاسيرهم

الأخيرةالنقطةتلكمنبدأت!دالأسبانيةالمدرسةأننجد،واللغوية

وتحايلالكلممةبنيةودراسةوالمعاجماللغةفقهعلىاهتمامهـاركزتحبث

،الأَء،ءلعصنيفترةمتكما،منهاوالفرديةوالثلا!يةالثنائيةالجذور

النصفهمطكنلاوهامرلْيسىكمدخلذاكوكل،الأَفعالرتصريف

خلاكمنالنصفقراتيفسرونكاقواولذلك،طويقهعنإلاالدينى

دامتكئيردأَسلءهناكولمعت.السابقةوبالمقاييسلغوياًالفقرةدراصة

،وحيوج،)يرطبنودوناثر،ساروقبنامناأمعالالبومإلىأَعمالما

اللغويةوالدراساتالعبرىالنحوروادمنوغيرهـمجناحبنومروان

علماءبهقامبماأيضأمتأزرين،القديمالعهدلجغةاهعمواالذينالمقارنة

إلىالسبلأفضلأنمعتقدين،الكريمالقرآنللغةبدراستهمادلممبن

.)1(فيهاءاوبيانلغعهأسرارمعرفةهوالنصمعرفة

الا"ندلممرفىوإمت،)غتهخلالممتالنصبدراسةالمهتمينصانبوإلى

الاتجاهاتمذد،الديشيةالنصوصوتفسيرشرحفىاخرىأَيضاًاتجاهات

وت:ةوتواررخهأحداثهوبيانودراسعهالنصفحصعاىإماتقوبمكافت

.جناحبنلمروانالأ-ولكتابأيضاوانظر.الخيرقاللغويةالمدرتانظر)1(

)رش(
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وذغد،الر؟ىفىوالاست!لالبالجرأةفتبمدراسةقائليهاإلىالنصوص

بنوابرا!يمجقتيلابنصموئيل.قكلفعلكمان!قدإلىجتاجما

وتلرجمص،النصفىوالعشريعيةالأ"موهـالفقهيةعلىتقومدراسة(و،عزرا

الرء3علىللعلحودتلخيصهفىالفامئإسحقفعلكماأوالاحكاالقوانين

وتبويبوتلجصشرحفىالفاسىعملحانوإن،هجوم.كأبهقوبلمما

امرفامعسلمنا)ذاالاالعافسيرتف!يرقييلمنا)واقعفىيحتبرالعلمود

هـنالقديمالعهدنصر.خزلةلهبذاتهقائمدبىنصالتلمودبانالعهود!،

سوى)يسالعلمودمحتوىأنعلىا!جماعمنالرغمعلىالتؤديسىناحية

بينالفرقلنايوضحذلكولعل.القديمالعهدلمحعوئوتقنعنتفسير

كما،ب،لنصارتباطهمافىوالنقدبةاللغويةوإلمدرستينيةالفق!المدرسه

آخر.بلمسلوبول!نلىالاصالنصالمطعودةت!تبرهذهالتلخيصعم!ليةأن

الاندلسفىظهرتالتىاكلاثا)خفسيريةالمدارسإلىوبالأضاةة

بينءالتوةليقءلىيصومآخربمنهـتالنصتعالجرابعةمدرسههناككانت

ئضفرإلىالدايلكلؤافه"فىفاقودةابن4ءتبؤ؟ممثلاوإلعقلالو-ى

ءلىبترومأخلاقىكتابجوهرهفىوهو"القلوب2اتواجب"أو،القلوب

القوانينهذهوإنما،اموأح!و!وانينأواسِم!رد)جسالدينأنإظهار

في،ؤءاخشريعىامظهـرهاجانبإلىالرو-ىجافبهالهانفسهاوالاحيام

نأيحاولكما،أخلاؤيةترجمةالجامدةوقوانينهاالشريعةبترجملكبا

وهذا،،النصفىوالأخلا-يةوالروحيةالفلسفيةالجوانبعني!ضف

ذلك،بىعدمبمونبنموصىطورهقدفاقودةابناتبعهالذئالنهج

ماأرسطو)تعالريميجدأنحاول"عندماللنصالفلسنىالشرحفىواسعغرق

الحائرين.دلالة!ؤلفهفىوذلك)1("القدبمالعهدفىيؤكدها

)1(045..TheInterpreter Dictionary. p
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اتخذقدا)يهوديةالديشيةالنصوصتفسيرأنالقولهكنهناو.ن

والقائحعن،والغربالشرقفىالتفسيريةللمدارستبهأمختلفةمناهجعدة

واحدتفسيرفىتجعمعلمكنهاالمنامجهذهوآن،الوقمتذلكفىعليها

هؤلاءبعنحىعاصرارزمم!ارضىكانحتى،واحدمفسرلدىتتوفرولم

-ْلموانببعضهمألتقىقديكونوربما،الاندلسمفسرىخاصةالمفسردن

اطا!عهيؤ!طماهناككانوإن،ذلكءنمؤكدة.علوماتلديناتكن

ودوناشساروقبنمناحمأمثالالأَسبانيةالمدرسةعلماءمؤلفاتبعض!على

ذستطيعبل،التهديمللعهدتسسيرهثنايافىكثيراًذكرهماالذىلبراطابن

نالمامثلعندهالشهرةمنينللمرشىأساتذةمنأَير!أنقؤكدأَن

(حيانأ.لهمامعارضتهرغمالعالمانهذان

تق!للابصورةسلفياًاعتمدازاويةاهذهمنرشىتتبركناإِذاو

ألصيرىسعديافىممنلة.نببمالجامدرسهفىسواءسبؤوهمنتفاسيرعلىالثلمت

نأإِلا،جناحبنمروانفىممئلةمنهااللغويةوخاصةالأَنددلىمدرسةأو

يكنلبمأنهنجزمتجعلناالففسيرفىرشى"خهجفئخاصةملامحهناك

المنهسرونإليهسبقهبمامتازرصجردولا،السلفهؤلاءلمناعجناةلمخرد

السابقةللمنا!جومطوراَخجدداَكاتبل،ئفسبرافىيىبلهماختلافتعلى

كانتاالمدرستانفهاتان.)1(!أخرىفاحيةمنإلعهاومنهميفأناحيةمن

تكادولا،اليصئ!اطبمنهجالمعروفللنصالمنطقىالحرفىالمعنىعلىتؤحدان

الدراش.علىالقائمالمجازىالتفسعروتهاجمبلسسواهتعرفتمنهاكل

كانماوكعيراَ،تفسيرهفىالخهجهذاانعهجر:ىأَنمنالرغموعلى

وأنه)2(البم!يطمعناهعنيخرجلاالنصإنبقولهلهاضيارهيؤكد

الأناشد.لنثيدمقدمتهانظر)2(.ا!نةاضدامقاتحررانظر)1(
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الإطلاقعلىالدلياشيهمللمذلكمعأنهإلا،لهمنهجأالبثماطيفضل

واستخدآوالدراشاطالبثمنهجىبينتفسيرهفىوجمعمزج.يل

تفسيرهاإلىمدفوعاًنفسهيجدكانكاملةأسفارهلوجدتبلالمنهجين

اسعخداممنرشىتمكنوبذلك)1(العلمانيةلطبيعتهاللدراشطبف

إلىاتجهوإِلا،البصثاطمعالدراشيتعارضلمإذاخاصةمعاَالمنهجين

هورصىعند3ءوالدراالشماطبينالتامالاتحادوهـذا"4بوة!مرالبشاط

أساسها.رشىوضعالتى)2("التفسيرفىالفرنسيةللمدرسةالخاصعةالميزة

فهو،إ)يهرآضافجددهقدرضىأننجدنفسهالبحشاطمنهجو-ى

فقدوطذا!(لفاظهمعاصعوفهم،النصفهم(هميةأَدركقددينىكمفسر

وبيان.للألفاظالنحويةتقاقاتالالفتوضبحعلىكلو،تهيضرحفىاعتمد

ذلكيرالىالنبرمواتحكلعلىاعماداًلبساوخمهوضمنفيهاي!ونقدما

التفسيرعنبحيدةالفبوىسعدياعدهاالتىللألفاظاللغويةالمعالجةمن

جنابنمرواناعشبرهاكما،.صتقلةمؤلفاتلهاوأفرد،الدينى

الدينى،التفسيرإلىخلالهمنننهذواأساساًاللغوصع"المدرسهوأصحاعص

الزاوية.هذهمنالقديمالعهدفقراتمنبمضأوعالجوا

ومزجوالدراشاجثماطامنهجىتفسبرهفىرشىاسعخدموكما

الاسصلفانةءلىيقومالذىالمفاهـناللغوى(يضاًالمنهجاستضدم،بينهما

فرتية(لفاظالىلجأفقدولذلك،الالفاظمعافىكوضيحا!خرىباللغات

عندما:ذلك،عبردعبهجاءتفاسعصرهوضصنها،والألماعصعةالوسطىالعصصعور

بهوتقربالمعىتوضبحعصعيحبنهقدالرَلمماتهذهثلاةتباسأنيعثعر

وب!يانتف-رعلىألو-تنفسفىباعدأنهكما،ا)قارئةهمإلى

.!مزاصوتفيره.ايهناسدلدعلوضدمتهوأص،الأناسدلنثدانظرتفيره)1(

188صا-عوكمان)2(
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قداللغوي!ةنلمعاجمتكللموئتفىالألقاظ"ساقمنلديهسش!لما

المضجهذا-إِلىسبقهقدالفيوىسعدياسنوإن.بعدمكانعهااذخذت

الا،ذلكفىمنهأدقوكإن،والاَراميةالعربيةمنكلتجساعدةالمفارن

التفسير.عنمنفحملةشرحهاإَنه

ا)ثإطلمنهجىطبقأتفسبرهس!يرأنعاحأيحرصرشىكانوبينما

لبمأنهإلا.ل!وىشرحمنالتفسبريقتضيهماذلاثمفىيؤاًاك،والدراش

المدرسةاسسحدقتايماا)ذينالاتجاهعنإلىشرحهئسطرقأنيحاول

التفسير.فىالاخلاَقىالفلس!والأتجاه،القدىالإتجاهو!ماالأندلسية

شرحهف!لهماالتعرضوعدمالاتجاهينلهذينريثىإهماليكنولم

إحساسهنتي!جةذلككانوإنم!،وثقافعه"9رف!رفىقصورعنناتجأ

لهبالنسبةالتوراةأنعلمناأنسبقفقد،عندهومنزلعهالنص4بقدسب

بهذاتفظب2فهـوولذلك،السلامعايه!وسىعلى،نزلهالذىألئهكلام

حتىاو،ألفاظهمنيعدلأؤيغيرأنفيرولم،إِ)يهوصلكماالنص

النصكلماتفىا)تغييرأوالتعديلفيهايجوزمواضعإلىالإشارةمجرد

علىمعلمائتىمنأكثرأعطىالذىجناحبنمروانفعل"!ئلما

بئ)فاظوأَبدلهاالناسخحذ!اقدي!ونربماالتى)1("النصفىالمحذوفات

بمحجرزأَوالثكإِ)يهيتطرقأَنيمكل!رشىعندفا)نصولذلك.أخرى

الاعتقادهذاومن،اللهضدمنكامحافتصوصه،نقدهعلىهووخاصةأحد

ءرفمابع!ممىنقدمنلل!تابوجهقدي!ونقدماإلىريهىلم.ياتضت

قدجقتيلاابنأنالمعلوممنأن)ذعزرابنو)براهيمجقعيلاابنعن

-بعضنسبهخ!زرأ-فىبن-شككما،المزاميرلبعضمفأخرأتاريخاًاقترح

.جنا!7(بنةصنامرو)نيابرترأو(1)ا
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منمترجمةةلكلوريةأسطورةأيوبسفرأنواعتبر،موصىإلىا!سفاو

ضمنواالذينالمفسرينمنكثيراَعزراابنعارضكما،)1(أخرىلغات

أبسطحولخيا)يةتفاسعروأةاموا،و!جازيةمدرايفيةشزوحأتفاسيرهم

ةيهاوقعالتىالجسيمةالأخطاءمنذلكواعشبر،ا)قديمالعهدكلمات

وكان!-شفاسيرهفىيتجفبهاأنعزر!ابنحاولولذلك"المفسرينهؤلاء

")12.ومعقولةوطبيعيةس!لمةبطرغةواضحأا)ثصيجعلأنذلكمنهدفه

اكطكهذاومن،دينور-لكمعلمالاساس!مهحتهر:ىينس!ولم

فىعايهمغامضاًبراهمالهمولمجسرايهودالجماهيرتفاسيرهيضعكان

1(الأرضل!رام"بل،فؤطالمثقفةللخاصةي!تبيكنولم،النصفقرات

.!"ياثاراته"با"ئفسبرهعلىأطلقهناومن،اليهودىالتعببرحسب

التأَملاتيدضللملأَنهونظرأ"منهاطاقللاتعقيداتفىنفسهيقحمولم

ش!رةمنأَعا!ش!رف4وكانت،للنقديععرضلمعملهفىالفلسفية

يعطيفاوربما)3(!لفديدينومجوملنقدتعرضالذىميمونبنموسى

كلقدمات4حتابعنسحرحم!أَنرشىدعتاىاالأسبابعنفىلالةذلك

.)زعرباواخرىيدالاناثلنشيسدمقدمةممعبانهمنالرغمعلى)تفاسبره

قبعددأَوطليهقؤخذقد(كلورف!هذهبمقدماتهيدخلأَنفىبركبلم!و

فىلجما!هـا)يهـودوتعليمهالنصوتبسيطشرحوهىالاصايةغايعهعن

يدخلاوحتىفلسؤيةتعقيداتأيةعنبحيداًوإدراكهفهمهيمكنأسلوب

ي!ن31اىاا-لاداتلكفىوخاصةالجماهبرذفوسف!الثك)تمهربمجال!

ودينهم.أرواحهمعلىأَمانفىةيهاالب!ود

.-خةى--ندقيور-مةتر.ا!يا-ةاواللاهوتذلةصار(1)

(JewishPost Biblical History. .p.501 (Y

)3(184..LiberMourice: Rashi p
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القديماعهدالنصوءردراستهفىيتعرضلمرشىأنمنارغماوعلى

تب!دمعاقأَلفاظهبحصلأنبحاولولم،نقديةأوفلسفعةاتجاهاتلأى

يم!نالذىالتفسيرفىمنهـجهيعيبلاذلككلأنإلا،!مهاف!الذهن

ءناهجقيىماإذاوا)تجديدبالشموايةيعميزمن!جأَنهعنهنقولأن

متبددةاخويةاتجاهاتمنتفسيرهضمنهماجانبفإلمط.قبلهالمفسرين

)ذاعسيرهفىنصيبف!يهايعيشاىاللبيئةأنذجد،مبسطةودينية

فوصف،العامةالحياةمظاهريههليكنفلم،ذاكالأمراقتضى!ا

ابحارواالقنواتوصفكما،ةيهاننمالنىالتبإريةوالصفقات،الأسواق

الفرصةسنصتماإذاوالحديثالقديمبينيربطباستمراروكانوالمواق

كبرتمهماالمخعلفةوأجزاءهاالسفيضةوصفهماأجملءمنول!ل،لديه

هوالصارى":بؤولها)سف!ينةفىالصارىيصففنجده،صغرتأو

عليهتعاق-يثالسفينةظهرؤوقالموجودالمستقيمالطويلا)عمود

فىيصصهاالسؤينةدفةحتىالمركبمجادبفيصفثم)1""الأثرعة

.ضالعرببالخثءنقطعةعنعبارةالسفجةzizو":بقولهتفسيره

قو-ب"يتمطرب!،1وعن،الصارىمواجهةفىالسفيضةنهابفىتوضع

.)2(لاعليواالؤبطانويسيطرالسفينة

اكفبهماقيا4المضسريرنمنأحدايهاإيسمبقهلمأخر!مبزةوهناك

وكلإلامقعدهأحدأمنهميتركلاأنعلىوحرصه،)تلاميذهتدريسهمن

وسيلةياع!ر:ىكانذ)كاطامسببلوفى،عينهأَمامءاثلايهإاقىأما

وفىار!مباأحياناًسست*ينكانأنهحتى،واتبعهاإلاالايضاحوسائلمن

اوساثلالععليمىالصنةيمةأدركوكمدرس"عنهوكطنلايقولذلك

.المصدرنفى)2(27:6لحزقيالرشىتفير)1(
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عملهجعلمماالمطلوبالمعنىإظهارمنتمكنهالتىالأمثلةوضربالإبضاح

عنهلمجرلرشبامحفيدهكانماوكئير)1(!اييارىْلدىوضوحاًأعئر

وأَن،الشرحفىالإِيضاحوسائلَمنكوسيلةبالرصميسععينكانجدهلاأن

توضيرية!أشكالءنرثىيرسمهكانمافيهايظهرالا"ولى4محطوطات

علىأضنى،ممارسمهماإلىويشيرهذامثللمجولثمالثىءشمرحكان4وأذ

عليه.السابقةا)تفاسيرفىتفعقدربماوشمو)يةوتجديداَتكاملاتفسيره

إِ)يهامضيفأ،عليهالسابقةا)تعيسبرمناهجطورقدرشىكانفإذا

والفلسفية4النقدبالاتجاهات)جمزومههلا،نقصمنفيهالماومكملا

الذرنا)ليهـودلجماهـبربالنشةوخاصةإ)يهاحاجةلاأنيرىكانالثى

بالنس!أنهإلا.أوافرأوعظةمنكابهم4يحئوبماعلىالوقوفت!همهم

فىالتل!وديةدرايىتهتلقىقدفهـو،حريةأكئركانوربماللعلمودلتفسيره

فىتلا!يذهبدءلىتعلمحميثيهودابنجريضومأنشأهاالتىالألمانيةالمدرسة

أثرحاءحماعءلىفؤ!الاعقادعدمإلىاتجهمينزوفى.وورمزميضمنكل

كاذتاتعرايفىأَساتذتهيضروحمنتدوينهممكنمايدونكانبل

!ءم!فبناًتا)تدويظهذهيسنصحكانذالمثبهدذم)2("كونترز"تسمى

أَضافوالثروحهذهأ!صمل/ترويزإلىعادوعندمازملاؤهدونهقديكون

ير.تبإلى!:هالحت!اج.،وغبرإليها

اجاءوذحهامدر!ةمنيجاتلاكليذها)تلمودشرحهفيريثىانعهـجوقد

ف!لكما-يت!خيكن3وا،ثرحهاسيقوما)ىللمواد4انعفاذفىوذلك

)1(291..Waxmann..V .I p

وتد،تذتهLأشروحمقالتلميذيدرنهلمامخطوطعنعبارة:زيمرجمعهاكونرالكونترز)2(

جرسوممدرتفيالتلمودوتف!يمبثرحالمتعلقةالمخطوطاتعلخامةبصفةالاصمهذاأطلق

ألمانبا.قيهوداابن
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معيناًموضوعاَرختاركانوإءا،ال!تابأَبوابترتيب-القديمالعهدفى

ف!منعهجاًبصمعونهماثدوبنعلىويشهم،للت!ميذشرحهفىيب!دأثم

منإلىاتفاسبرهالقارئلمجسم"كانيرثالمثرحفىالحوارأيسلوبذلئأ

مضيفأًوالتعليقالشرحفىمسهباً(0)د!عليهيجيبومنالسؤاللجتى

ادتيايدوتقاعاداتمنيتبخكانلماوصفهجانبإلىتارير!يةمدلولات

طبقاَالر*راةيةاالاماكنبمضتحديدفىاجتهدكما.التلمودعصرفى

نمغكنهذلكفىساعدهولقد.اوقتاذلكفىلحيهكانتالتىلمواقعها

فىيس!بجعلتهاللغويةللحاسةوامتلاكهوفهماًلغةالقديمالعهدمحتوى

ا)تلمودوبينبينهمازجاً،القديمالعهدف!يلاحظلمإسهاباًالمثرح

رابطةمنماب-نهماوإظ!ار-ا)نصيقذوحيدبهدفومتقنةمدروسةبصورة

.واتفاق

الإِضافبين:وجعلرشى

اعمادهرغمرشىفيهاكانالتى-السلفمرحلةمنانتقلنافإذا

وأَضهىا)تفسبرمنهـجفىوجددطورقدتراثش5هؤلاءتركهماعلىوفأَثره

لترىاخلفا..رحاةإِلىا،رحلةهذهتركناإِذا-وشموايةت!املاعليه

منذرشىأَننبدفإِننابينهماومكانتهاوقيمتهاتفابرهكانتمميف

إيهإِيحب!4اما)يغودىادفياالف!رمجالفىكبيراًفراءاملأَقدالبداية

تفايس-رهتفوةتفقد"ف!رةعليهاكانا)كأالصورةنجؤءلىةرنسافىأَحد

ل!تابمقدمةفىأَعمالهعنالمدافهينأَحدقالحتىشوهمنجميععلى

ؤسرهإِذ.(اتلمودافىروبفىضبيرواعظمفسرلمجم)مقبله):عته

.)112(النسانطىفىا-ابلىاا)خلمحودلأَصبحولولادسلإمةبانة

)1(268,.Waxmann..V .I p

ثىا،مادة،انيليرتر)2(او
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!هونكالواالمسب-يةلادواليفرنسافىا)يهودأننعلمونحن

النحويةوالدراساتالعلماذلعةبالمسائكاهماآكممنكثرأالديعآيةبالدراسات

القديمالعهدبدراسةوالمحعمينالشواحبمضمناكوجدوأنهواللغوية

الفرنسينالمفسرينأوائلمنيهخمبرالذى!لحبوبنمناحمأمثالوالتلمود

النويةبالمسائلكثعراًي!تملموإن،الحرفىالمنهجعلىيؤكدونالن!ين

وعلىْ)1(الدراشيةاككروحيفضلمدرشانموءىكانبينما،4واللغوب

عليهماآتفوقذلكمعأنهإلامنهماب!لاواضحار:ىذأثرمنالرءم

بالمساؤلعنايفإلم!بالإضافة،الخهجعنينتفسيرهفىوجمع،ممئيرأ

هذافىالتفوقمظاهرأبرروكانالنصبلمغةبتعلقماوحلالنحوية

وأنشأ،ريةتفمدرسةلنفسهي!وذأَنمنط!نقدريةىأنالمبدان

وتت!بةواالعصسبرفى4وأسلوبمنهجهعلىحافظواالحواريينمنجيلا

.المجالهذافىضطواته

ا)هيودىا!سيرتاربخفىذاكبمدءروتالتىالمدرسةهذهرشىأَذش!أ

منيقربماإلىعمالاواسترالإضافبلينجبلأَو،الإضافبينبمدرسة

ت!ونتوقد.فرنسامنشستىانحاءفىلادىالمبعشرالعالثالقرنضهابقئ

جلسواالذيننفسهرشىعاقلمةأفرادمنأمرهابىدابةفىالمدرسةهذه

مواصلةعلىكثبرأوساعدوه.4يددعلىوتتلمذوالشرحهاشمعوواسى،ا)يه

بنو.،ئير.ناثانبنيهودابدايشهافىالمدرسةهذهكألىابرزوكانعمله

استمرارأأصحواأَولادهماوأَذجبها،رشىانجتىتآروجااللذانصموئيل

أنيم-ىةوياً!ناظفىبذاهؤلاءءلىرْىتا2ثيرأَنويبدو،الجبل"ذا

.عليهـم)4اف!ربةااسطرةاقوةمنيتخلمواأنوفاتهبمدبستطبموالم

(r)691يبرص
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التاثير.هذاقوةمنماحدإلىتحررقدمنهمالمتاخرالجيلكانوان

مرحلتين:إِلىزمنيأينالاضافيجبلنفمانالافضلمني!ونفربماولهذا

وماواسلوبه4ومنهربرشىاو!يقاالارتباطمرحلة:الا"ولىالمرحلة

.تفاسبرمنخلفه

علىاساساًالمبنىالعهلفىالذاقالاستقلالمرحلة:الثانيةالمرحلة

.ريةىاتبعهالذىالمنهجنفس

نأالواضحلمنفإِنه-الارتباط!رحلة-الاولىبالمرحلةيضعلقوفما

وأَعمالهرشىعنالتامالانفصالمنبتم!نوالمالمرحلةمذهكلفسرى

نصطةالدينةيةالدراساتواصلواالذينتلاميذهمنمحثيرواتخذالتفسيرية

ويضيضونيكملونهامعلههمتفاسيرعلىوفالع!المجالهذااف!بدايت!م

بمرورذلكآدىوقد.لحيهاملاحظاتمنآمينهمماويثبتةوا،إليها

نءأَهموكان.رشىلعفسبر"بىالإِضافات"بسمىماظهورالىا)وقت

-صموئبلبنومائبرةناثانبقيهوداجاذبالىالمرحلةهذهعبءحمل

سهباسهءرفوقدةصهوئيلبنمائبروابنgريشحفيدمائةيربنصموئيل

تلمبذأيعتبرالذئ"كاراسيمونبنفبويمهأَبك!ماًناك!و.رشبامرالمخعكل

تفاسبرعلىإضافاتكتبوقد.4علإ4بفضاوجترف،وصدغاًاريزى

وءلى)ا!"41رثىذصيحةعاىبناءتفاسبرهمنجزءاًكتبكما،ريثى

تأَذرقدأَنهإلا،حلإوبنمناحمححوالاءولكارااستإذأَنمنارغما

فىالاجنبيةللأَافاظاستخدامهحتىةالتفسبرفىرشىبمنهـجكشيرأ

ي!خفىلاكانإِذ"الناحيةهذهفى(ستاذهءا!أتفوققدكانوإن،شرحه

بالنهجاذ،أَبضاًبخكانول!نهةالأَلفاظلبهض!الفرفيةبىالترجمة

791صالمصدرنفس)1(
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الذىالمختصرالاشلوبعك!علىموسعبإسلوبالجملةمنكاملةوأجزاء

.)1(،رشىيتبعهكان

يحءيكادةيماكاراويوسفرثىبينالوصيقالارتباطمدىويبدو

مستقلةومؤلفاتتفاسيربوضعيضملمبمائه،لهأرخوامن!كل4علإ

المكتوباتمنولعددللانبياءكتفسيرهمنهاالقليلعداوليما،القديمللعهد

،ا)فبوىسعدياتفسيرعلىفيهاععمدالذمم!لأيوبتفسيرهخاصةو!صفة

تكنفلمالاشفاربقيةأما.ذكرهسبقكماألفاظهمنبعضاَعنهونقل

علىوهناكهناءلإحظاتأضافأنه))سوىفيهاالتفسيريةمجهوداته

جدلاكارابوسف)تفسيرالدارسبنأحدأثاروقد.)2(لمرشىتفاسير

أسلوبهفىلرشىامتداداًالحالةهذهفىبتبرحاراكانإذاماحول

منأضافهماسوىالدبىالتفسيرميدانفىبمحجديديات)موأنهومنهجه

هذاعا!واعترض،رشى)تفاسيرموسعةأومكملةكاقتسواءملاحظات

يببلا":!قالالتفسبرفىكارابوسفبؤيمةينزلالذىتراضالاة

يدللأخذثم.)3("بر:ىكارايوسفارتباطوجودنؤترضأنعلينا

فىرشىافخاقدوأق4،قفسهكاراذفاسيرمن4ابإذهبماصصةءلى

الاسعاذانتهجهالذىللمن!جتابمس!رديكنوله،ا)تفاسيرمنكاْجر

كاراتفسيرثجاءبماذ)كءلىويسعدلالمستضل4ورأب4أسلوبلهكانبل

المفسرينإدة":قالعندمارأيهفىرثىخالفحبث2:02لاشيا

اخعلافعلىكافياًد)يلاذللثالباحثروب،تالفإسويخدعونب!ئون

:فييقولبهارتباطهوعدممنهجهفىاستقلالهوءلى،ريىىعنحارا

لاالعقلةانcرشىعنكارابهايتحدثالحدكعذاإلىربمة.لغةو)زاء"

01صالابقدرالم!)2،ا.صكارايوصفتفير)1(

31صالمصدرففي)3(
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توسعأنهأو،رشىتفسيرعلىيععمدكاراتفسيرأننقررأنيضصور

وفيها،رشىتفاسيرمنبكثيرأوسعساراتفاسبرإن،لتفسيرهبحت

تنقصريثىوعند.والععاليموالالفاظالاقوالبينللعلاقةأعمقمعالجة

الوتتفىوالمدراشبلينالتلموديينالسابقينا)حكهاءلأقوالالشاملةالمعالجة

تفاسيربمضأنفىمحقوالباحث)1(!منهاالكثيرعارافعهيقدمالذى

ذوسعاً،أكثريكونربماكاراتفسيروأن،الثمديدبالاختصارتعميزرشى

اإنهجفىريهىمعمرشبطاَكاناخعصارهأوقوسعهفىسواءذلكمعأنهإلا

أصبحأنهبهذأثرهأولاسباذها)تا!يذاتباعمعنىفلبرذلكيعيبهولا

مؤيدأ،ذلكأَمكنهماويطوربجددأنءل-4سحتموإنما،لهظلجرد

شأَثرهتجاهلمم!ن!اذلاالمرحلةبهذهمرقدنفسهورضى،أشاذهسخالفأأو

أَنهإلاالأند)سأوالجاءونيممدرسةسواءامابقةاا)تفسبربمدارسالشديد

لحيهاويزيدعليهالساغةالناهجويطوريجددأنواستطاعنشطأكان

.الاَنحتىتفاسبرهاستمرارسببوهذامئكاملةويجعلها

الاستافىُ،لنفسوتلمذ،را)13صديقوهورضامأَنهذاإلىأضف

جدهمعيختلفأحيانأنجدهالإضافيينجبلقيامفىساهمواالذينوأحد

عديداَفدم"إنهبل،ذلكإلىالامراحتاجإِذا4رأبوينقد،التفسبرفى

ذلكومع)2(!قفاسبرهفىواقتب!سهاقباهاالذىجدهإلىالاقعراحاتمن

منهجفقطيتبخكانأنهفىخالفهوإنخطواتهويشبعمنهجهينتهجفهو

الاستمراريم!نهكانماالمفسرينمنالجبلهذاأَنالواصحومن.البث!اط

تعشروالتىوالمنقحةالمدونةرشىءخطوطاتيمتلكلانهإلاالا"سلوببهذا

وهذا.مؤلفاتأيةعلىاحصولاذ-4ندروقتفىثمينكنزلهمبالنسبة

491عىا-و!،ن)2(.المصدرنفى)1(
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أَوليعتبرونجميعاًفهؤلاءأىوعلى.بهاوارتبا!نمعليهااعمادهمنعر

.)ا!كيرهمكثيرونوتبعهمالتعلمحقلفىرش!إنعاجبوابهير

تقلالالا!ى!رحلهتجاوزاَعليهـانطلقأن-يمكنالثافيةالمرحلةأما

غسرىومن.رشىوضعهاالتىوالقواعد،الاسسرءلىأساساًالقائمالف!رى

ثرفلهي!نلممنومنهم،)رضىالأَخيرةالأَيامعاصرمنالمرحلةهذة

مثلأَهمولعل،تلاكلليذهعلىتتلمذبل،منهالعلموتإقىبديهبينالمثول

واشتهرم0011عامولدالذىقاميعقوبهوالإِضابينمنالمرحلةلهذه

وقدرشبامويضقيقصموئبلبنماثبرابنوهوتامربينوبلمقهذلكب

كماتاميعقوبقتلمذ.)2(التلفولةمرحلةفىيزاكماوهوجدهمات

منتعلمهماإِليهفنقل،إيفرافهوتحتوالدهيدءلىسيرتهكتابيذحر

قدوما،مخطوطاته4علإقرأَكما،واللغةوالاشلوبالمن!جفىحمية

خاصةبحصفةا)تلموديةالدراساتالىتاميعقوبواتجه.إِلعهاأضيف

طابعذاي!ونأنالدراساتهذهفىحاولأنهمنالركموعلى،فيهاوبرز

أَنبستطعلمأَذ4الاذلكفىكصلبرحدإِلىنرحوأَنه،كيرهعنلمحيز

يفصوليةعلىدلع!ذلكأَنشكولا،ر!ىوأسلوبمث!جعنفهالْياًيستقل

مقترحأ،جدهتفسيرءلىالاشرإضاتبعضأَثارولمَد"وت!اطهالمنهجهذا

العفاسيرهذهانرأىأَنبمدذلكإِلىلجاقدولعله،لمماجديدةحلولا

.)3!،واضتصارهالبساطتهانقلهااوتقايدهايصعبا!بربهاقامالتى

أَضافهاالتىتلك"لرشىالجديدةالإِضافاتاهمأَنالباحثينبعضويعتبر

سارالذىالمن!جحددوالذى،الفرنسيينالاضافيينزعيمتاميعقوب

.(رصىتلاميذ)الأولالابمنالالثالفصلانظر)1(

الممرمنيبلغكانتاميعقوبأنيعقهذاو5011عامماترشىأنلديناالمعلومصن)2(

091صيي)3(.ضواتخسحوالى
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رثى،عليهكانىالذالمنهجعنقليلاحادوإِن،منهمبعدهجاءمنهليه

السليحة!)1(القراءةوتحديدالنصتصحعحإلىموجةإضافاتهمعظموكانت

حاول،مجدداَإضاةيأتامربيشواعتباريمكنالعبارةهذهومن

لمأنهالاعليهللسيرتهجاَورصمومنهجهوتفاسيرهجدهعنالأسعقلال

ص!أضافهماحتى.قلإلاعنهحادبل،جدهمنهجعنكعيراَببتعد

كما.نفسهبالنصتتعلقإضافاتإلاتينلمتفاسبرهإلىإضافات

الجيل.هذاأذهانفىالعفاسيرهذهرسوخمدىأبضبأالعبارةتلكتوضح

مائيربنصموئبلبن)سحقهناككانتامربينوجا!بوإلى

والدهيدعلىتتلمذرشىحفىدريثبامابنوهو(م0112-5911)

حتىالديتيةالأَوساطفىقدرهوعوفالاضا!ينجيلمنالا"ولوالريرل

أنهاإلا،متعددةشروحبمملإسحققاموقدذروبزفىعمهم!انأخذأنه

متخذة-رلةى-الأممبرالجدثروحعلىاصلامبخيةشروحكانث

خاصة.وءحماتاستقلا)يةمن!ليهايبدوممااركماءلىوالمنهـجالاشلوبنفس

الا-يالويعلمودْويدرسودْيبشورْالمفسربنمنالجيلهدْاواستمربى؟!ي!بالغ

وفى،شار-ينأو)4ميملإنلإضافاخهمأساساًر*ىتفسبروكان"بعدهم

منهماليثيرينأناحقسمةوا)2("عليهمريثىأثربظ،رالحا)تينكلعا

لرشى،الاصلىالمنهـجعنابعدواالاستقلالفيهيبدوأعمالهمظاهركانمهما

-41مخالفينيرهتساسءنبمضأيص-ححواأو،ينقدوهأناواحاوومهما

واعترفوا،فضلهان!(رب-تمايعونلاكاقواالنهايةفىإلا"اخهمأحباناَ

خلافاتهمقوحتى،خالفوهمنغلعليهاعتهدوقددا4وموهبتبمقدرته

،كارابوسفذ)كف!لكيما،أما.4واشحنوا،لهتبشبلهمأَعلنوافقدمعه

)1(147..Jewishpost Biblical History p

291صيبر)2(



ءؤسسىمن)ا!!وغيرهمي!ورثورويوسف،مافيربنوصموشيل

ةرنسا.فىالإضافيعنمدرسةومفسرى

الانحدارءمالمبدأتعندماصئرالظفىالصرنمن/العاقالنصفوفى

السيطسيةللظروفنتيجةجديدمنالي!ودىالدفيالعفسيرإلمطتعسرب

نظاقفىا)تفسيريةالأَعمالمعظم،انحصرت،جمهمأَحاطتالتىوالاجعماعية

وممعبت،عليهمالمسي!ىالزحفمواجىمةف!فدفابطابخوتميزت،ضيق

إلىالصورةبهذهاحالاوظل،والعلمودالقديماعهدااعلىأخرىإضافات

هناكتكنلم"لمةالطوبا)فترةهذهخلالوفىكأرالعالثالقرنمدبما

الجنة()الاعمالهذهوأَهم،اغلبهافىشسوخةمؤلفاتبلاء-لمةأعمالي

بنيهودامحعبه(يهوداقربان)و..(م1255)يوسفبن!ارونممتبه

رشى.أذرفيهايظهرالكتاباتهذهوكل..م1313ترويزمنالعازار

مأهؤلاءأن.منا)رغمءلىرشىاءتاباتقىفاسيريعتبربعضهاإنبل

استسلمواأَنبمدوخاصة،روحهعنممبرينأوبريهىالصلةوفيقىايمونو

أ)2(رشىمنهجعلىغريباَي!وني!ادكلهوهذاالصوفيةوالشفاسيرللأجادا

كانالاضافببنمنالجبلهذاأنفيهثلمثلافمماحالأَيةوعلى

جالفىخاصةوبصفةاليهودىالدينىرالف!مجالفىمنتجأ-يلا

إذلتاجبمظمةيرذحرناوالتلمودالقدبمالعهدءلىرية1)تفسب4الدراسات

هذاأذقجهماذلكالىأضف،الشرقفىالمجالهذافىالجاءوذييممدارس

،الدبنبةوالابتهالاتالصلواتكتبمثلأخرىدبتيةأعمالمنالمجك

التىبخج!وداضهمالإضافيعن!ؤلاءفإنهذاومع.وغيرهاالشريرةوالفتاوى

مدرشمومؤسسالأَولمعلمهمعنوعلمجاَمنهجبأفصلهميمكنلاسنكرلا

)1(278..Baron:A Social and Religious. History of Jews .V.6 p

-111V11صيبر*)2(
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-يل/ذلكفىيتساوىمضيفينأومكطينلهامتدادفهم،رشىوهو

الاستفدلءجبل(والارتباط

:وسبيفوزارشى

يهسدىوهو)1(سبينوزاولدرشصموتمنقرونخمسةمنأكثربعد

كفيسوفاسمهولمع،للحاخاميةنفسهيعدوكاقْوالتلمودالتورإةدرس

والع!اياسة،اللاهوتفىاَةرساداالمعروفنكتابهفا)فالديننحواتجاحطوجه

للتصسبرمخهجزءاًوأةردوالمعجزةالنبوةمخ!اكعبرةاصضوعاتفيهتعرض

)تفسيرمحددأمنهجاًبضعأنهذا4حتابفىسبينوزاحاول.الدينى

داضلمنكلهاتكونأنلهاأرادمعيت4أسسألهووضع،المقدسةال!تب

منبثىء.الاسععانةعلىيقومقفسيرىنظامبأىيعترف!ولاكنمسهالنص

اقترحهومارشىمنهـجمنحلبينالعلاقةهىفما.(لنصضارج

ذلك؟فىوزاسبيتءلىلرشىتاشرمنوهل؟للعفسير"كمن!جسبينوزا

التصسعرفىالسيمالمن!جأَنإلىالذحرالسالفممعاب"فىبيخوزا(ثار

مقرماتكلالمفسريستمدأنولابد،نفسهال!تابعلىلمجومأنجب

عبارةب،ئهاالتفسيريةال!طيةيحددوبذلك،إلمفسرالنصمنالتسير

علىتقوملاتفسبراتمنذلكدونماورةض،فقطومفسرنمىعن

وامله،طائؤيةأَويفخصيةأَهواء،ءلىتقومقدأنهامفترضاًالنظريةهذه

وهو.بهولدادامأمزق(1632)عشرالاخالقرنمنالأولالصففىالمجينوزولد)1(

ميعونبنموصىمزلفاتودرس،وأجادهايةالعبروعرفاليثيفاقتعليطتلقيهودى

أحنيعتبرهوكانرصىدرصأنهظثولاالقالاكتبمنوبعضعزراابنوحوهٍ

منهاطردهأواليهرديةعنتحولهمألةصكثيرةضصوفاك،القديمالعهدمفرى

عنتعبيرأإلاليىوالياتاللاهوتفىرصالةكتابهانويقال،الرواياتبعضحب

ينظرجعلهمماالسواءملوالمجييناليهودالدينرجالمنلقيهماإزاءيةالخ!معائا-

.(زكريافؤادللايهتوراصيزز،ائيليرتراوانظر)الثكيثوبهاخاصةنظرةالأدبانإلى

(شإ)
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اليهوفىمنكلبيناقضسيرفىالاختلافاتتلكبذلكغصدكان

القديمالعهدأسفارفىرمزيةءذ!اشاراتوردمابعضحولالمسعحيين

عامةقاعدةوضعفقدولهذا،لصالحهالإشاراتتلكمنهمكلوتضسعر

ال!تابلتفسيرنضعهاالتىال!امةفالقاعدةوإذن":عنهايقولللتفسير

التاريخىالفحصيثبتالتىتلكيىوىئعا)يمأبةإ)يهننسبألاهى

بالفحصعنصدعماالحديثفىسعهبدم)1(!بهاقالأنهتامبىوضسح

فىالسليمللمنهجيعنترحهااىاالاشسفىيخحصروالذىللنصالتاريخى

بلى:يما)جمالهايمكنوالتىالعفسير

بهادونتالتىاللغةوخصالْصطببهةالمفسريفهعاأنيجب:أولا

بهاالعح!ثالأسع!ارهذهمؤلفوااعادوالتى،المقدسالكتابأسفار

هناومنالنصيفيدماأنيم!ناىاالمعاقكلةحصمنيتمكنوبخذلك

مف!ر.لكلضرورىأمرالبريةاللغةمعرفةفإدط

تحتوتصنيفهاسفركلفقراتتجيعيحاولأنالمفسرعلى:ثانباً

تععاققدالتىالفقراتعلىالععوريمكنحتىمحددةأساسيةمرضوعات

الىأووالمجملةالمتشابهةالفقراتتجمعذلكبمدشم،واحدبموضرع

المعنىعلىالعثورءلىنحرصأنيجبهناومن!بضها.معتنعارض

علىمبنيةاستدلالاتعلىأواللغةاةممالعلىفحسبذالمثفىكلمعمدين

.لأ)2(،وحدهالكعاب

والأهدافوأخلاةياتهمالاسفارلق،ؤالذاتعةالسيرةعلىالوقوف:ثالعأ

.الأسفارهذهكتابةمنإ)يهايرمونكافياالنى

244صوالسياتاللاهوتقلةرط)1(

.المصدرننس)2(
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."
ءقومماتأضهاوأعلنبينوزااقترحهاالتىالاسسمذهولمجحص

بتضح-المقبولااوحيداابخهج(-لهمغلنأاطصفسيريقترحهالذىالمنهج

بهانكملنأقييقفقد،سةبلهتلقا؟-ارش!أتبعهالذىالمنهجنغسأنه

وفيرقاأَلفاظهفىالنظريدقيقيجعلهالنصتجاهاللغوىرشىحممس

،اصبر،والاحركاتوقواعدأح!اممنوضعلماتبعألمجضهاال!لمماتبين

?"
،والافعالمماءالا!ب-نوةرقالامورهذهمثلفىبرأيهأدلىماوكثيراَ

اا"ىسياقبحعمهلماصذقاَقالضبمعناهاعنوالحروفبالأدواتوخرج

قبل.من)1(تفصيلهسبقماءلىالنمسفى

وأشار،!ببعضبهضمها)ءتابفسرقدنفسهرلةىأنذلكإلى/أضف

تشابى4ومامن!اوالمطلقإلمؤيدإلىأشاوكما،والمفصلةالمجملةالإطتإلى

وقواعدأيس-!صورةفىبجع!اأَنيرحاول)مذلككلفىولكنه،منها

يرث،املأذ"اتصامناقعهاءوفىوفسرهاإ)يهافطنوإنماثابتةانبنوقو

..المعديشبيناجماهيرالا"موريبسطدينرجلكونهعنيخرجأن

الذاتيةالسيرةعلىاوقوفاضرورةسبينوزاْمناقعرحهبماب-ملقماأما

يضمنهولمتفسعرهفىر!صىلهيفرضلمماوهذا.الاشفارإؤلق

إ)يهونظرته،!قوبأارشباطاَلىبالنصريةىارتباطإلىراجعفذلكمنهجه

هذاومنالبثركلاممنوليس،الثهعندمن4بموحىنصنهأعلى

ويدخله4لدبالاعتقادهذابزعزعفيماالخوضفىنفسهبمحملمالمنطلق

فيها.الخوضفىبرغبلموفلسفيةنقديةومناقشاتمجادلاتإلى

علىاطلعوأنهلابدسبينوزاوإن،سبينوزارشىسبقفقدهناومن

التفاسير،واقعخهذهفىترأ.ماعلىبناءهذهن!ريتهوأسسرشىتفاسير

ا!نة.استخدامقالتحربىو،االتمنسىرس-ثانظر)1(
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بسياجأحاطهأنهسوىافهـجهذافىبجديدياتلمشينوزاو)ن.بها

عنهعرفتالتىالأديانفىالتش!كبنظرةالمشوبةالنقديةفلسفتهمن

بكتنكراَلهوتنكرهاوالمسعحيةا)يهوديةالأوساطفىبهقوبللمانعيجةإ

بعضاذكرهمماذلكءلىويدل)1(م1656عامحرمانهصكإصدار/حد

للكتابمفسركأحممنرشىيمعدحكانماكصيراًسبينوزاأن،من

عند-مدعنهغنىلاأصبحتفسيرهأنرشىأثبتوبهذا)2(،المقدءر

قلوجمهم.إلىِشسربؤدالشكيكونربماالذينأولئك

المسيحية:والتفاسيرر:ى

كانوأنه،)3!المسيحيةبالتفاسيرريفكالعلاقةتعرضتأنصبق

العصيدةمعمنهاسةارضماورةضءليهااردامنيمكفمامنهايعرفت

طربقءنجاءتهقدت!ونربماالم!رةةهذهأنالمؤرخونذكروقدا)يهودية

اهـهجيونبهابفصكانالتىاللاتيشيةاللغةيعرفكانالذىرضبامضيده

إلىرشىفىعتاىاالأةابمنأَنوقلت.)4(تفاةرهذلكيتضحكما

فىفاعأال!تابينفىالهدفتوحدةإظهارهوتفسبرهفىبالعوراةالتلمودمزج

رجالبقدمهااىاالمسبحيةالتفابرتلكمثلمنلهاوحمايةايهودبةاعن

الردلهأتا-تاىااليفاسيرأهمءنللمزايررثىرتفسبوكانالكنيسة

الحاخاىاخفسبرااقتبسوالذىالمزاميرلهذهتفسبرهفىجبرومساذتعلى

ثرحوقد":له!وذلكرشىوبفند،المسبحالىتضبرخهـاباً،القديم

.دا)5(ادخ...الامرهذاحاخاماتنا

dia:ايضأانظرو.اشيرزمادة،انيليرتسراو1() JudicaمحمهEncycl

97عىثىرتفيراكلية.شرسفكى)2(

."بالتلمودالوراةمزج!الثاثالابمنالاقْالفصلانظر)3(

32:93ثنية،02:13للزوجرشامتفيرانظر)4(

انهإلا،المغعلالفقرةهذهفرواتدحاخاماتاان:والمعى،للمزاميررصىتفير)5(

ئفه.داودعلنطبقأنالأففلفإنمناهاحسب
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يمىالمسيمإليصريحة)شأرةبها)يسالفقرةهذهأنمنا)رغموعلى

بالمسيمعنىالذىالحاخاىالتفسيرعلىردأنهاعلىتفهموإِنما،مربمابن

أثارتقدالفصرةهذهأنإلاايهوديةاالمعتقداتحسبالمخلصالمسبحهنا

موس!وبم!ضبةرشىمخطوطاتبفحمىأنهوقالالباحثينبمضانتباه

)1("...حادتلاكلليذمنكثبرون:هوالفقرةلهذهالنصأنلاحظ

.الصوابمنكببرجانبءلىتبدوالباحثمنالملاحظةوهذه

هذهبمثلرصىصلةمدىلنايوضحكلهذلكفإنحالأيةوءلى

باالمغةمعرفتهمنالتحققعدمرغملهاوتف!همه،المسيحعةالتفاسبر

واستظاع،حفيدهطربقعنإ)يهااسعمعأولهقرئتربماوأنها،اللاتينعة

ء-حفيهاينعارةلىماوتفنيدلحيهاللردنفسهوأعدةيهامايدركأن

.4دباليهوثقداتaالم

وراءماإلىامتدقدرشىتاثيرأننجد،لذلكالمقابلالجانبوفى

ا،س!يس!--نالمفسرونإلىطريضهـاتفاسيرهأخذتعندماايهودىاالمجتمع

ر:ىأَعمالدراسةأَنالمسيحبونسرونالمصواءتبر،هناكدرستحبث

،للن!!ا-رفىاالمعنىالىتفاسيرهمفى؟يلونوأصبحوا،لهمهامةالديتلية

،العبرىان!لىاالىمنهمالبريةبمرفمنوخاصةاتجهوافقدولذإلمث

ودحتوى!رشىتفسبرمقدمتهارفىايهـوديةاا)تفاسيرءلىوق-إمذوا

Andrew،لأغtorاندرووضعهالذىالتوراةتفبر of stاما..-والى

..اليهودبالاشاتذةاندروأعجبوقد،رشىتفسبرمنالكعيرعلى

بالضه-رورةون3بوأنلاب!للنصالحرفىالمعنىأن4رأبمنوحان

()19391..S.Zei:!! American Year Book. .p.124 .NY
،ابحعلىالأمرهذافرواقد(الميحيينيقصد)المغقلاميذمنكثير:والمعنى

ئفه.داودعليفرأنالأةضلفإنهؤلاءعلوالرد



وأظهرتلرثىأرختالتىا!لصادرمنكعبرأكدتولقد)1(،يقولهما

علاقةهناكإن9والمسيحيةمنهاايهـوديةاالتفسيريةالأوساطفىتاثيره

الكعابتراجماععمدتفقد،المسيحىوالإصلاحرشىعملبينمباثمرة

،لمصلاحومهدتالكنيسةسلطانمنالمسيرىالعالمحررتالنئالمقدس

.)2(اكبيرحدإلىرشىتفسيرعلىالتراجمهذهاعتمدت

اعماداًوأسلوبهمنهجهفىاعتمدمنالمسيحبينالمفسرينمنظهرولقد

ايراد!فيقولامثلثرحهفىصراحةذلكوأعلنرشى-تفاسعركافلا!.على

أعمالهتعتبروالذىسلمانربىعادةأَتبعأنا):قالالذىالفرنسسكاق

بشفاسيروعلاقتهليرادىبنعقولايتعلقوفما".(r)"اليهودعندحجه

نأذحواهالباصينمنكعبربينسانداعتقاد.هناكلحيهوأثرهازشنى

ء-ول!نذيقولا،طربقعنإلاالمس!ليحيةإلىطريقهاتعرفلمرشىتفاسبر

لبراقبلرشىتفاشرعرةتقدالمسيحيةأنيضضحأندروقهـجمةمن

الذئ!وربمارشىمناقشباسهوإِعلانه)يراصراحةوأَن،طوياةبفترة

كاوذالمث.ذ)كءنجلنونلاكانواسبضوهمنوأن،اللبحعىهذاأوجد

ذالمثواستمرار،المسيحيةالاوساطفىوتفاسيرهرثىمنهجانتشاريؤبهد

دقالمفدسللكتابالأَلمانيةتِرجمتهفى)وثرمارتنأنلمجالأنهحتى

عشر!ا)رابعالقرنمن)-رادىنيضولاالفرنسس!اقالمفسرعملعلىاعمد)

بضردر:ىا)4(معهالؤعبأَنلدرجةثروحهوتبنىرشىدرشقدكانوالذى

ومن،ناحميةمنبرشىالععلقشديدكان)يراأنامبارةاهذهمنويقصد

الشبهشديدةواضحةبصورةتفاسيرهفىويعلبضهمنهجهلمجلدأخرئناحية

77صرثىتفيرأكلية:ثرشفكىا()ا

)2(01..TheJudaic Heritag V

002صليبر)3،

)4(016,..He" tage p1ءنه4!اThe
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فى7-!رش!تفاسيرانتث!ارسريفسرماوهذارثىيختهجهكانمما

الم!م!رينمنسواءباهمامالتفاسعرهذهتقابلكانتالتىالمسيحيةالأوساط

تطورثم،منهمالعبريةيعرفتمنوخاصةالناسجمهورمنأوأنفسهم

فقطالاقتباساتمبرفىعلىالامرغعصرلم"الاهمعةبهذهأحسراولماالأمر

أيضاَول!نالخاصةالدراساتعلىأو،7خرالىوقتمنقتمكانتوالتى

عاماللاتينيةإلىريةىتفسيرترجمةمثلالضخمةالأعمالبعضفى

بينالتفاسيزهذهانتشارعلىكئيرأساعدالذىالامر0)1("

انعشرتقدكاقتالأعمالهذهوأنخاصةوبصفة"المسيحيينجه،ور

.م1745عامالا"ولىللمرةطبعتأنبعدايهودابينواس!4بصسرة

رشى:تفسيرقيمة

ناحيخعن:منرثىتفاسيرقيمةعلىنقفأنالممكنفمنذالمثوءلى

عايه:السابمينالمفسرينلمدارسبالنسبةتفاسيره:أولا

الجاءونممدرسةمئلالسابقةالمدارسمقسرىمنو!علمر:ىأخذ-أ

خاصةوبصضة،معظمهافىمباشرةاةتباساتهوكاذتالأندلسومدارس

.جناحبنومروانالفبوىسعديامن

وهوالمدرستينعنسائدأكانالذىالمن!جنفسرشىاتبع-ب

بينوجمعالدراشوبينبينهومزجفيهطورأنهإلاا)-شاطمنهج

واحد.تفسبرفىمرةلاولافهجين

جمعبينماالتفسيرفىالمختلفةالمناهجبينفصللديهيكنلم--

المقارْنوالمن!جاللهوىالمنهجبينفجمع،تصسيرهفىاتجاهمنأكثربين

8صشىرتفبرألحبة:صرضفكى)1(
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واحدتفسيرفىمجتمعةترىأَنندراتجاهاًوكلهـاوالدراشوالبثاط

رشى.قيل

الاذحاديبدويحيثالنصوبينبينهومزجالملالورفىتوسع-د

.الهدففىبينهـصاوالتوافق

:بمدهللمفسردنبالنسبةقفاةره:ثانباَ

وكاذت،المفسرينمنبعدهجاءوالمنبردقةالطريقرشىرصم-أ

01طريقهاعنءرفواالتىايةالبدنقطةلهمبالنسبةذفاسعره

الجوانبمع!املةتفسبريةمدرسةلنفسهي!ونأنرشىأمدن-ب

لهذهوأصبحعائلتهأفرادمنمعظمهمكانالذينتلاميذهمنوالاتجاهات

التفسير.فىالخاصةءلامحهاالمدرسة

+ر:ىقفاسعرباكمالأولابداتانهاالمدرسةهذهم!كلحاهممن--

كأوا!كافبينمدرسةطيهاأطلقهناومنفب"وباحثةإ)يه!ضممبفة

ا)تفس!ركعانوإَن،تقريباًلأدىالمبعشرالثالثالقرننهايةالىامتدت

عشر.الثاقالقرنمنعصففىعما!بصفةألانحدارفىبدأقدالدينى

بعضعدافيمارشىءنهجنفرأيتهجونالمدرسةهذهممثلوكان-د

11العامالاتجاهعلىكثيراًيئرزرلامماالمنهجعنالانحرافأوالزيادات

.ر!4علىكانالذىللتف
محأ-يسيرير

الاعمادبضرورةاقترحهالذىمنهجهفىسبينوزارشى!-سبق

ف!راتءلىالاعنمادجانبالىوخصائصياطبيعت!اوفهمالنصلغةعلى

ببعض.بعضهال!تابتفسبرفىالنصن
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والمسيحية،ا)يهوفىيةالأَوساطبينطربقهارضىذفاسيرأخذت-و

الدينىالعفسبرتاربخوعرف،اليهودباقأَثركماالمسيحيونبهاوتاثر

امعالمنهجهنفسعلىوسارتعنهونقلتر!ىمن.أخذتكعيرةأَء!ماء

ا)تفاسيرقرجتأخيرأثم.الفرنسيس!اقابرادىونيقولا،اندرو

اللا!ينية.إلى

***

Sal
maktabeh logo



!اتً
ءاليهودىالدبىْالف!رمجالفىالياحثنجظرتسعرعىالتى.الا"موليمن

عضوربممرءلىا)يهود!ؤلاءجاذبمنالمستمرا)واضحالاهتمامذلك

مجالفىخاصةبصفهَالاهخمامهذاويظ!ر،الديتليةنجصسصهمإخعلفةا

هذهتدوينعصرمنذبدأالاهـخمامهذا.وثعرَحهاالنصوصهذهتفسير

!!النهفىهـؤلاءأحدئهوما،ال!اتبعزرابقيادةالنساخيدعلىصالفصوص

ومنهام!صودأكانمامنهاداخلهفىالتفسيريةالجهلبعضإقحاممن

أثارتقدالمؤحمةا)جملهذه.النساخهـؤلاءأخطاءمنالبعضبمدهما

العصرالحددث.فىالقديمالعهدونقدبدراسةالمشتغلينمنالكعيرينانتباه

سيدناوهوا)و-ىمتلقإلىالنصوءلىهذه4نسبفىكالعش!إلم!ودعت

وتوضيحهلىالنصتفسيرفىمحاولاتذلكمنقلىماذآ،السلام4علإموءى

ثعرعيةقواذينصورةفىالنصبوضعالمحاولاتهذهبدأت،تدويخهءدب

الجمارافىممثلةالقواذلينلمذهوشرحتفسيرذلكأضبذما،شنافى"شلة

ا)تا!وفى.تدوبنقمأنالىذلكواستمر

قختلفقدبةمت!اقتفسيريةءداريهلىظهورإلىأدتالمحاولات!ذع

الأهـظمدفتست!كازثجدجاًأنهاإلاوأغراءم!اه،1ومنا،اشاصجمافى

التفسيرفىميناًونظامأمنهساًتسلكأنمنهاعل"اولتولقد،بالنص!

وعدم)الي!ودالسيايصيةالاحوالتقلبأحياناًذ)كءلىبساءدماحان؟اور

الميلادقبلماترةفىخاءمةوبصفةودقاةلياًاجماعباَبالأمن)-ساسم

ا)طائفةبينانقساماتو-ودعلىساعدممالادىالمبالاولالقرنإلىامفدت

تنظرالفرقهذهوأخذت،وأحزابفرقوجودذلكعنونتج،ابكودبةا
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وصلتأَنإلىالنظرةهذهواسعؤحلت،وا)ريبةالشكنظرةبعضغاإلى

ةرقةكلواتهمت،4ومتلقبقالْلهإلىونسبتهقفسهالنصفىالثكالى

ا!راعاهذاخلالوفى.الموروثةالتقاليدعنوالخروجيالكفرالاخرى

للعفسيرابارزةااصمةاوكانتالتفسيريةالمعليةفتعولمالفرقبين

الدينية+النظروجهةمنيحتويهومابالنصالاهتمامهىالفترةهذهفى

ايهاإتنب،واأخرىمظاهر!نفيهيكونقدفيماالععمقدون،-ري!-4والت

لعقافةومسايرتها،ا!لدارسف!رإهذهلعطورتبعاً،اللا،قةالعصورفى

ت!جثط.الذىالمصر

الدينىالعفسيرمنا!جمسارعلىللوقوتمحاولةكانا)بحثوهذا

الحادىالقرنفىعاشيهودىدينىمفسرأهمدراسةخلالمناد!ود!

هذهخلالومن.بر!ثىالمهروتيصحقشلومورابئوهو،الميلادىعشر

مدىأىوإلى،المفسربنمنوموقفه،ا)تفسيرفىمنهجهءلىنقفالدراسة

9ا)تصم!بربمناهجعلاقتهومدى،قبلها)!يهودالمفسرينبمناهـجواستفادتفاعل

التطورعلىالوقوتكلنلابدكانالمجالهذاوفى.بهاوتاذرهالأعهلإى

تطورءنر!صىاستحدثهمامعرفةيم!نحتىايهودىاللتفسيرالتاريخى

لأَو)ياتابرثاتعرضكانهناومن.التفسيرهذامناهجفىوتجديد

إحساسهممقدمتهاوفىذلكالىا)يهودأحباردءتالتىوالاسبابالتفسير

فىممعلةالادولىا)تفسيريةالمحاولاتوظهـرت.نفسهالنصبصهوبة

يةرفبماالمحاولاتهذهضشمت!موالثراحوالرواةالنساخمدارس

المدارستلكتكنولم.السبمرائجمعليهميطلقالذبنالمناطقةأوبالموفقين

وقوانين-يضرائعكلنا)نصءحضوياتيتعلققيمااتااتفاقءا!المختلفة

النص.هذايتضمنهماتجاهسبلهماضتلؤتإيخاودينية
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برلثايهوداديهابثركانبلاداًالمسلمونتحانإلىالحالواسعمر

اب!ودىاالتجمعمناطقأءمذشبرحازتاوؤتاذلكفىا-لاداهذه)ن

البوم-ىلليهودوالرو-بةالديفبةالرياةاستمرارعبء-ملالذىالمثصف

معالييودهؤلاءوتعايحث!.ا-،ودبةاوالشريعةالدينقواعدمنأرساهبما

!ا،عظمت(وجفىالاسلاكليةربةالف!النهضةوشاهدوابههموامتزجواالمسلمين

منفيهماوبىيانولغةوتفسبرأسْرحأال!ريمبىالقرآنالمسلميناهتمامولمسوا

اإ-لمموند-بههكانيئماتما-ااووحاوكلهذالمثوتطئروا،وبلإغةإءج!از

وظ!ر،القديمالعهدنصعلىمالكربنللؤرآصهمدراسهفىءتاهجمن

باأتؤسيروخرجالإسلاىالعصرفىا:،ودامفكرىأعظمالفيوىسعديا

وجهاتوبىيانوشرحهاالأَح!امواستنباطال!لماتمهإقضبحتوعنمجرد

له،شرحهفىوفكرهالنصبروحماحدإلىيهتموأخذ،حولها2النظر

شرحه-يضمنهلممنفردأاضمامأًبلغعهاضمكما،منهالحكمةوذوضبح

-فمْهبعلمذالمثبعدعرفتمانراهسعدياووضع-قالجةحالاتفىإِلا

فىقتيبةابنأمثالالمسلمونيتبعهكان؟اذللثفىكلشأزرأ-المقارنالض"ا

علعهأطلقالذىكتابهذلكوأودع،احدبثواالقرآنلغريبيضرحه

علمتطورفىكثيراَال!تابمذاساعدولقد،المفردةلفظةالسبعينتفسبر

اللععتابهمقد!ةفىا)يهجناحبنمرواناشاروقدةالعبرىوالنحواللغة

اشتهرتلىمداريوفلسطينا*راقافىوت!وذت.بهاقتدىإنهوتال

اعظمصاناحدا:وذيمامدارءلىبلا!مءرؤتالتفسبرءجالف!-رالكبنجشا!ا

!بادبثا.بووسورامدريى!المدارستلك

النصبتفسيراهمامهافىالجاءوذيممدرسةعليهكافتماعكيروعلى

مدرسةنجد-منؤردةتدرسكاذتا")ى-بلغتهالاهـخمامءن!عيداً

مختلفةمدارسهناكوتظهر،ا)تفسيريةا)همايةفىتتوممعالأَندلس



الفصلفىعنهاالحددثا!ةقاالمدارستلكوهـكا،والا"ساوبالخ!ج

والفق!يةوالنصدية،اللغويةالمدرسةوهـىا)صحثمنالأولا-ابامنالعاق

القديمالعهدبدراسةالمهعمينعلىفعالأثرالمدارسلهذهممانوكيفوالفلسفية

العصرالانددىفىا)ييوفىيةالدينيةالعلوأفىازدهارذلكعنونشا،ولغعه

بحقالعصرهذاوأصبح،اتجاهاخهامختلففىملروظاَتطورأوتطورت

خاصة.بصفةوالأدبية:الدينيةعامةبلصفةا)ب،وديةالمحياةالذهبىالعصر

الذىوالجدلالمناقشاتعنابعدوالاتلهودتلخصهف!الفاعىورأفي

الأح!اأتبوببعلىالمضلتصرمذافىوالاقتصاراخلهوداهذاسضمنه

ثبالحدباهمامهمفىالمسلصنعا!اءأقرذلكفىمقتفباًوتفص!يلهاوذكرها

والذى،الضه-فعنوا)جدمنهحالم!-استخراجومحاولةالثمويف

رواته.يبمخ

عاصىروربمارشىقب!!ومناهجهمالمفسردنمدارسأهمكانتتلك

قدرحاو)واقدومف!ريهمايهودامؤرضىأَنمنا)رغموعلى.جض

معرفةءنو)بعافىه،المدارءرتلكومناهجفكرعنرشىعزلاستطاعتهم

علىالاسلاىوالاذرالعربىا)فضللانكارمتهممحاولةفىوذلك)نتاجهـا

اواقاماب!سينطقنفسهرثى،غسبرأنإلا،الاندلسخارجايهودا

رقيصعةأَباباَاللغةواختلافالموطن!دبمنلمججعلواأنهـؤلاءحاوللقد

نأوتناسوا،ل-،ودامنسابلقب4أعمالعنمستقلارشىعملتجعل

.حولبجعمعونلااتصرقوومهماحاواأيماكانواعصهورهممرعلىا)-،ود

ن5=ولهايدوروماأيدهـموتقاوتراخهمكتاجمبمحولاجتماعهمقدرشىء

دبقي!حياةعامةبصفةايهودقيااةالحباءشباريمكنوإنهكانتمهمادراسة

دالْبةكاقتاىااوفودواوالقوافلاتجاراوإن.والشريعةالدينعلىتقوم

مستمزةرحلاتفالشرقإلىالغربومنالغربإلىالشرقمنالتنقل
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والثقافهْوالفيرالتراثالتجارةجانبإلىتحملكانتةوهناكهنإ

أحباروف!رتراثو!لمميفوإلا،4إيريرتحلونموطنأىإلىاليهودية

ذلكإلىأضفالب!دمنويرهاوإبطالياوالأندلسأفرعباشمالالىبابل

تفصلهماتينلمللاندلىالمعاخموجنوبها-ر:ىموطن-فرنساثمالأن

ومف!ريهماليهودىالدينرجالمنوإن،اليومعليهالمععارفبمعناهاالحدود

الاندلس،فىالعرقا)يهـودىرالف!معوتفاءلالجنوبفىعا!ق.ن

الثممالإلىذلكبمدانعضلثمبماوكتبمنهاوترجمالعربيةوتحدث

بنمناحم!ؤلاءمنوكان،الأَنددىوالتراثرالف!هذامعهحاملا

معلمينبهمريثىيععرتالذينمنوءيرهمهدريفانوموصى،علبو

فصسدولذلكتفاسيرهفىءؤ4لفاضهموذكرذكرهمماوكحيراَله2وأساتذة

أمرين:إثباتالبحثهذاحاول

ونشاته،قرنسابىهممالترويزفىمولدهرغمرشىأنهو:الأولالامر

يعرفكانثكبلاأَنهإلامنطقتهفىالساندةالفرنسيةولغته،ِهناك

بهذهمعرفتهكانتوإن،بهاتوبالمياليهودوتراثوتراكْاالعربية

بابرلفىالؤبوىسعديابهايعرفهاكانالذىالمسثوىإلىترقىلاالعربرية

يكلصدهماذاكولعل،الأنددلىفىعزرابنوإبراهيمجناحبنمروانأو

للأذران!إراَمف،مقصدعنذلكءنيضصحوالموإناليهودالباحثون

.الغربيردف!العربى

منشكبلامينتهقدبةالعربرهـصىمعرفةأنوهو:العاق.الامر

وصموقبل،الؤيوىسعدياأمثالالشرقفىاليهودعلماءلفات!ؤعلىالتعرف

وكذلك،الشرقفىايهـودىاالدينىالف!ررجالمنوكيرهمحفنىابن

افيند!قفىجناحبنومروانصاروقبنومناحملبراطبندوناشمؤ)فات
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وثبصالتفسيرأواللغةفىسوأءبالعربيةكعبهموضعواالذينمنونجيرهم

-إلىالتبرجمةحركةفيهتكنلمالذىا)وةتفى!منهمرشىاقتباس

الثابم!منإذ،جدنشاطهابدأتقدتبونابنأسرةتزعمعهاالتىالعبرية

كعابهوالفيوىسعدياأعمالمنالبريةإلىيرجمكنابأولأن

.-متبوفيابنقرجمهالذىوالاعققاداتالامانات

فمانئادج.سواًمنابحثاا-4إقو!نلماإجماليمكنذلكوءلى

بأههيةبتعلقماأو،نا-يةمنايهـودىاالدينىالتفسه-ربحركةيشعلق

النقاطفىوذلكأخرىناحيةمنمناهجهفىومتطورمجددكمفسررشى

التالية:

الدبليةوالنصوص.القديمالمعهدا)-هودىالدينىالتفسيرإن:أولا

لا،النصنءلىالحفاظبحاولةالاسلامءلىالسابقةاعصورافىيهتمكانىالاخر

ضياعهعدبمءلىالمستطاعقدروالعمل،ووصاياشرائعمنيحعويهوما

أوجدممامخعلصةمسالكذالمثمببلفىالمفسرونوسلك،نسعانهأو

الشريعةتلإيق-فىالتزمتبيناتجاهاتهافىاختلفتربماتفسبريةمدارس

هلليل-مدرستىمنكلءنما!ثورهوكما-وانينهاتفسيرفىالتساهلأو

لحركةالثابتةالصبغةباننقوليجعلناالذىالامر،وغيرهماوش،ى

وا)خشريعيةبالا8مورلاالدينعةيشلقماعلىالعركيزهىالفعرةهذهفىالتفسبر

وأالث!ل-يثمنسواءالنصفىأخرىفىوا-ىإلىالالعفاتدونف!ط

فيه.لاغىوالفواللغوىالف!رىوالمحتوىالمضسون

وثقافاتهمف!رهمءلىواطلاعمالمسلمينمعا)يهودتعا!ثىإن:ثانياَ

وبلاغتهايبهوأصاالقر3نْلغةودراسةوالتفشبرا!رحفىومناهجهم

المسلصينأثراقتفاءبضوورةيحسونا):!ودهؤلاءج!لهذاعل.واعجاره
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أهلوهمخاصة،القديمالعهدنصءلىالمختلفةالمناهجهذهوتلإيق

نصهماِكنظرةمنهمأقلي!ونواأنيببفلاالمسلصينمئلكعاب

نأخشيةوذلكيضضمنهومال!تابهمودراسةعلماَمنهموأقل،الدينى

المجاورةَبالعقافاتوالتأدرالتأئيرأنماك،والجمودبالعخلفيثهحوا

بينهما،الععاملالاحت!اكوظروفتتفرضهاالتىالطبيعيةرالا"0.منيشبر

3من؟خدخلهبماالاسلاىا)تفسبرفىأنفسهمهمأَثروافقدذلكفىضعرولا

التفسعر!كتبفىكبيرأانتصمارأوانتشرالوةتذلكفىالاسرائيليات

الاسلامبة.

يختهجهكانبماا)تأَزرواضحةتفاسبرالفبوىسعدياخلفولقد

ءلىدليلىخير،والاءتقاداتالامانات"المعروف4كتابولعلالمسلمون

إلاهوماالمفردةلفظةالسبعينتفسيرأَنكما،المعتزلىبالف!رتاثره

.احدبثواالقر3نفىللغريربثرحهفىتتيبةابنلخجشطبيق

فىا)يهودعلماءخلف"ة؟أَكشروضوحأالاسلاىالازرظ،ر

واهتمامهمالمسلمينومف!رجمهمعلماءأَثرذيهااقتؤواءؤلفاتمنالاندلس

الشريفة،الاحادبثومنعناالاح!امواستنباط،ال!ريمالقرآنبلغة

مفهاجمعماتجاهوالمحدزينثالحدبرجالمجيوداتمنذلكتبعوما

وىلى4وبوبمرتبةالنبويةالأحادبثفىالصحاحعتبلناترحواحبث

.للتلهودمختصرهالفايمىوضعالمنوالهذا

وإنه،ولغتهاالمؤ)فاتهذهءنأبداَبهيدأي!نلمرشىإن:رالمجأ

-ظحبىنوءروانسهدباءناقعباسهرأن،محعواهاوعرفعرفها

المؤلفاتتلكمنكارابوسفأمثالقرنسافىومعاصريهتلاءيذهواقعباس
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فباشرةشيرأومباشرةالمعرفةهذهكانت!مواء،بهاءمرفتهعلىشإهدخبر

ايىتخداماتهفىممثلالغويأالنصلغةمعوتعاملهتفاسيرهفىواضحفأئرها

العهديحعويهماإلىباسعمرارإثارتهفىأدبماَأَو،والظروفللحروف

وأدبية.بلاغيةأسالببمنالقديم

السلفأَقوالمنالما4ذورءلىريىاعمادمنالرغمءلىإنه:خامساَ

حى،أمرهوبلالتصسيرفىمنهجهجببلاذلكأنإلاشهموا-شباسه

ضمن-يثالتفسرفىمنهجهسث!مو)يةساعيهعنيمعازر:ىةإنذالمثومع

إذ،أحدإ)يهيسبقهلمعصلوهومجتمعة4علبالسابقةالمناهـجتفاسيره

وأرو-ياًفيأفلأولشوبأا)تف!برفىم!ينبات!اهي!يزشهمأىكان

رطورهاواحدتفسيرفىالاتجاطاتهذهحلفجمعريثىجاءحتىتضريععاَ

.4ةبيعبثلىالذىالعصرظروفتسايروجعلها

خاصةوبصفة-ا)يهـوفىعندالمتوارثالدينىالتتكلايديت!يز:هـادسأ

سسوىبأنه-ايخهـودا"شالعظمىيةالغالييمعلونالذينينالربابفرةةعند

لبوعقيدتهمايهوداقلوبفىالقدسيةالمنزلةفىوالتلمودالعوراةبين

قدسيةوتعا)يمهللتلموديضم!ونالي!ود(حبارمنفكعيرذلكمنأكعر

الددىا)تقايدبهذاتمس!4رغمرشىأنإلا.لديهمالعوراةيةقديستفوق

القدسيةفىالتوراةب،ذمنزلةمباشرءيرقبطرباعترفإذضمنأخالفه-د

أَوتعديلأىبادخاللنفسهبسصحلمعندءاوذلكالتلمودمنزلةتفوق

ونحوهااللغةقواعدافقخاصورتهاكاقتواوحتىالنصلغةفى!بدبل

ك!االنصيضسرأنلحيهوأن،ال!تابةفىورسههاال!لممةش!لناحميةمن

يراهقدما)دخالفى.للتلمودتفسيرهفىالكاملةالحريةلهكانتبينماهو

رضى()
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بينماوالمفمنرينالأحباركلامالعلموديتقدب،قكانلأنهوذلك!الحأ

..هوكماعليهالحفاظيىبالذىالدهكلامعندهالعوراةكا!ث

معتفاعلهفىأبضاالتفسيرفىرشئمن!جأههيةتبدو:سابعاَ!

مزجعندماتفاسيرهفىذلكووضوحواجتماعيادينعااليهود!المجتمع

ين!رونالذينأولئكعلىا)ردبهدفالتفمميرفىوالتلمودالقوراةبلين

هوكحاأنفسهما)يهودمنكانواسواءناحيةمنا)-هودىالدينىالتراث

وعدمالثمفوىالدينىللتراثانكارهممنالصراشينفرةةعنبعروف

الطوازفخاصةوبصفهَا)ي!ودشيرمنأو.نفسهالنصبسوىايمانههم

منالعادىالمتدينعلىالتلمودبصعوبئاحساسهجاقبإلىهذا.المسيحية

فهمعلىكعيراالمعدينيساعدبا)تلمودا)توراهمزجهوأن،أخرىناحبة

الكلتابين.محتوى

وأن،كتابههمايهوداكونبشارالمسحبمنانالمعروفمن:ثامنا

حياته،وفىرشىعصرقببلالمسيحيةالكنيسةباء3بهاقامتفاسيرهناك

تجاهالمم!ايحيةالنظروجهـةءنبناخرىأوبصورةت!رالتفاسيرهذه

المفسرونشرحها4رمزباشاراتمنالقديمالعهدنصيتضمنهما

ايهوداتفاسيرويرفضون،المسيحيةالمعتقداتمعيتمشىبماالمسيحيون

وغاد،ورفضهاالعفاسيرهذهلمئلرشىاذبرىوهناالاثاراتهذه!لمثل

ولقدتفاشرهفىكلهذلكوضمنالخالص1)يهودى4ثوبالنصو"ألبس

"؟!.رشىلمجدالمسيحيةمفسرىبعضفىاثرهذلكشرك

تفسبريهمدرسةيكونأنتلاميذهخلالمنرشىتمكق:تاسعا

ياف!شب.43ايبوأسامناهجهوطبقحف،أَفرهاقعفتالمنبممتكدلة
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بمدرسةا)ت!سيرتاردخفىتعرتجده،هى-ماقرونفىلإثةقرابةالاستمرار

وربيامرشبامأَمثالنفسهرشىأسرةأفرادقوا!اكانوالتىالاضافيعن

---.وغبرهم

بل،افصطاليهودمنتلاميذهعلىقاصرارينىتاثيريكنلم:عاشرا

ولمبعدهجاءواالذينوخاصةالمسي!لينالمفسرينإلىثرالعاهذاامتد

همواعترفواتفاسيرهمفىتأثيرهوضحذلكومع،مباشرةمنهيتعلموا

لوثرمارتنأن-أيفاويقال،الفرنسسكاق)يرادىنيقولاومنهم،بذلك

الألمازلية.إلىالقديمللة!دترجمض"فىبرشىتأثرقد

Sal
maktabeh circle calighraphy



)1(

)2(

)3(

)4(

)0(

)6(

)7(

)8(

)9(

5-لأ--6

المراجع

ية:الربا،راجع:أولا

ا)تفصبرأصولفىمقدمة:أحمدالدبنتتىا!س!مثبخ،تعميةابن

.7791السلؤيةالملإمة.اكالعةهةالطب

التنؤ-حءتابمنالأولا)جزءو!و.الا"صول:مووان،جناحابن

اع-!وردباورذبود.أَ.زثره.يالقرطجناحبنمروانالوايدلابى

1875

.دبرنبورحبوسفنشره.ورساذلحتب:انءرو،جناحابن

518سبربا A

.خا)تنهءبابءنالحنرءالأولو!و.اللهح:مروان،جفاحابن

9188-ىبربا.رحنبودبرسزبودنشر

.لنجاراءا!محمدتحصيق.9ا)-صائصلى:ءممانالفتحأبو،جنىابن

.ابان-توببر.لنثرواللطباعةالهدىارد

وءطبعةء*خبة.والنحلوالأهواءالمللفىالقصل:الأند&ىحزمابن

1I)قاهرة0وأولادهص-يحءلى.حمد i It I

.أضرىورساؤلايهـودىاالنغريلةابنءلىالردةا!نددىحزمابن

0691العروبةدارميشبة.عباس)حسانالدح-ورتحقيق

وديوانالعبرحتاب:محمدبنمحمدالرحمنعبد،خلدونابن

!ا284قولابمطبعة.والبربروالعجمالعربأيامفىوالخبرالمبتد!

الدينمحىمحمدتحقيق.العمدة:الحسنءلىأبو،رشيقابن

التجاريةتبةالم!.الحميدعبد
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اللغةمقابيسمعجم:فارسبنأحمدالحسنأبو،زعرياابنا(

ء-!.العربية،اليقب)-ياءدار.ءارونااسلامعبدذحقيق

.!9136اهوشرحالحلبىالياجا

الثت!ىيةالأ-والفىالثرءيةالأح!ام:-اى،شمعونابنا(

2191مصروروزذتالحوهـينطبع.ا-ينلمسرائب

،الثرة-ةاليتبدار.ورجىالها)تفسير:ا)ف!اضلمحمد،عاشورابنا(

.الفإنبؤالط-عةاivyذونس

عبع.ا)تنويرا)تحريرونفسير:الطاهرمحمدالشبخ،عاث!ورابنا(

6491وشركاعا)حلبىالبإبى

.لقاهرةا45910العربىالفيردار.حزمابن:محمد،زهرةوأب(ا

العبادةفىالإسلاميةا)خا4ؤيرات:سالممحمددكتور،الجرحا(

51المعرفةدار-.دية4ا-ا AI

طبقات:أحمدبنءلىبنمحمدالدينشمسالحافظ،الداودىا(

.القاهرة7291وهبةم!تبة.عمرمحمدءلىذحقيق.المفسرين

بتل!اارد.نوالمفسرواتذمبرا:صبنمحمدردكعو،"يلذا(1

7691العانيةالحئعة.الحدبشة

سهءيدمحمدنحقيق.القر7نإعحاز:صادقمصطفى،ارافعىاا(

5491اخجاربةاتبةالم!.لعربانا

ابابىامصطفى.ال!رآنعلومفىالا!ظن:الرلال،السيوطىا(

.3591الحلبى

بز3!ت64911حصبم!تبة.والنرلالملل:الشهرتاق2(

.القرآنز!س!يرلىالب-انجامع:جريربنءحمد،اللإكأ2(

هـ.1323الامبريةالمطبعة
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)92(
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)32(

با)عربية.التوراةتفسيم:يوسفبنجاءونسعديا،الفيوىْ

دبرفيورجيوسفبلعبرافيةبحواية!وبئنهوصححهأخرجه

3918رسس1ب

وثرحهوبأيىسفرتفسير:بوسفبنجاءونسعدبا،الفيوى

باخرذئببتيامينبالبرانيةبحواثىوبئنهوصححهأخرجه

9091-نبراب

وشضرحه.الامثالسفرتفسبر:!وسفبنجاءونسعدب!،الفبوى

.برحواءىوبيَف"وصححهأ%رجه.الحك!ةطلبعتابوهؤ

NAAIبسبار.حفيورديريوسفافبةلعبربا

لا"ح!امالجامع:الأنصارىأحمدبنمحمدالثهعبدأبو،القرطبى

6791العالثةالطبعة.والنشرللطباعةالعربىالكاتبدار.القرآن

.الإسلامبةاحضارةاظلفىا)يهـود:عطيةدكالتور.الفوءى

7891القاهـرة

الأعثى.صبح:القلقشند!

عيصى.ا)رطيبالاندلسءصنفىاللإبنفح:أحمد،المقربض

.القاهرة3691الحلبىالبابى

.لنبلامطبعة.لخططا:المقربزبض

الفكر:ينىوالشربوعباس،النثارساىعلىدكتور،النشار

بالإسكندرية.المعارفمفصمأة.الإسلاكليةبالفلسفةرتأَذرهدىالب،و

الكتابدار.العاثرةالطبعة.الإسلامضحى:أحمد،أمبن

.ببروت.العربى

6691مصرنهضةمكعبة.الإسلامظهر:أحمد،ينأ
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.القاهرةالمصريةالنهضةم!ضبة.الإسلاآفجر:أحمد،أمين

الأنجلومكخبة.اللغوبت،الأصوات:إِبراهـبمدكتوب،أنيس

7191ا)رابمةاللإغت.ةالمصرب

اتاريخ،افىومرحزهالعربىرالف!:لاصىدىدكتور،أو)ير

7291تبيرو.ألابشاقال!خابدار.ا)ببطارإسمماعبلترجمة

ر3الصنت!وبفىالعربد.ور:ارحمناعبددكتور،بدوى

6591بيروتثالاَدابدار.الا4ورولى

9791القاهرة.يمالقدالعهدفىالنبر:محمدألصتدحتورة،جلال

،الاولارجزء.اتفسيرافىالإِسلاميةالمذاهـب:بالرتسجولد

.!1374)خانجى

محمد.دقر-!ة.الاسلامفىوالشريعةالعقيدة:تسي!رجولد

4591المصرىال!اقبدار.وآ-رونمر!ىب:سف

ا)بحوثم!هد.ا)!برىالأدبمن:فؤاددكتور"حسف-ط

7191ال!ربقيوالدراسات

فااوررااكازبادار.غلي!يةالهبرواةا)تور:ادفؤدكخور:حسنين

وا)نثر.للطباعة

ان!ضه-4ام!:ة.واللهـجاتالصراءات:ا)ومابءبد،حهودة

.بةصلمصا

!تاب:جبر-والم!روفالفاءىداودبنمحمدركرباأبو،جيرو

.ايدنالمثا-نذواتالافعالوحتابالميناحروفذواتالاةمال

7918

انمقدسة.ان!خبفىاتفسبرانشاة:احمدا)سيددعشور،خلإل

5491بالإسكندريللثقافةالثهرةيةاوحالةا.القرآن
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الجزء.بدرانمحمدقدوجمة.الحضارةفصة:ول.ديورانت

6491والنشروا)ترجمةاليلليفلجنة13-14

دكتورترجمة.وا&باسةاللاموتفىرسالة:خبارو،سبينوزا

7191القاهرة.انثرواايفللتاالعامةالمصربةالهبشة.حففىحسن

ا)مربىال!اقبدار.الطر3نقإريسخ:الصبورعبددكتور،شاهين

6791القاهرة،والنشرللطباعة

م!تبة.وآئاره*4منابالإسلاىرالف!:أحمددكعور،ءلمبى

الخامسة.اللإعة،المصريةالنهضة

ومذاهبه.أطوارهالإسرائبلىالدينىالف!ر:حسندكتور،ظاظا

العربيةوالدراساتالبحوثمعهد

اللغةمعرفةإلىمدخل.والإنساناللسان:حسندكتور،ظاظا

miالمعارفدار.-ةالعرب

.القاهرة.اليهوديةالئريعةفىالمرأةمركز:محمدالسيد،عاثور

.القاهرة.ا)يهودعندا)ربا:محمدالسود،عاشور

.رىالف!الغزوفىالإسراذيليات:عائشةدكعورة،ا)رحمنعبد

7591العربيةوالدراساتالبحوثمعهد

أْفترسعيدم!تة.اليهودية:بحرمحمددكتور،المجيدعبد

91 VA

.ا"راقيهود.اتاربخفىالمشعاقنزهة:اللهرزقيوسف،غنيمة

2491يغداد.الفراتمطبعة

-فىقيليوسفمطحة.الدينأساس:هلالدكعور،فرحى

3791القاهرة،حامض
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ا)فقهفىواذرهالإِسلاىالتشريع:يوسفمحمددكتور،موصى)57(

.بالقاهرةالقرعدار"0691العقاةيةضبةالم!.الغربى

ءصوأَواط!جرىالرابعالقرنفىالإسلاميةالحضارة:مآ.ميتز)58(

التاليفلجنة.ربدهأَبوالهادىعبدمحمددكتورقرجمة.النهضة

4791اثانيةاالطبعة.والنثروالترجمة

.ايهودىاا)ف!رفىاحرباالاذر:موءىإبراكى+يمدكتور،هنداوى)95(

6691المصريةالانجاوميتبة

السابقةالأَديانفىالمقدسةالأسفار:اواحداعبدءلىدكعور،وافى)06(

7191انثرواللطباعةمصعرختصة.مالإسعلإءلى

شرربم!شبة.وا)ي!ودا-،وديةا:الواحدع!دءلىدكتور،وافى)61(

0791

جاويد.اعزيزاعبدتر%هة.الإنسافىيةتاربخمعالم:ج.!ولز.)62(

7291والفشروالترجمةا)تا)يفلجنة

ومصعنفاته-باته.كلليهونبنىموص:إسرادْيكدكعور.ولسنسون)63(

3691والنثراترجمةوااتا)يفالجنة

ا)بستاف!.معارذتدالْرة)64(

كا،،

Sal
maktabeh. triangle calighraphy
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